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2 
OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska 
z 30. apríla 2013,  

 
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008 
o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky 

zahraničnej poisťovne, zaisťovne a  pobočky zahraničnej zaisťovne 
v znení opatrenia č. 12/2009 

 
Národná banka Slovenska podľa § 34 ods. 12 a 21 zákona č. 8/2008 Z. z. 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 
Čl. I 

 
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške 

garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky 
zahraničnej zaisťovne (oznámenie č. 566/2008 Z. z.) v znení opatrenia č. 12/2009 (oznámenie 
č. 591/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto: 
1. V § 6 ods. 1 sa suma „3 500 000 eur“ nahrádza sumou „3 700 000 eur“. 
2. V § 6 ods. 2 písm. a) sa suma „2 300 000 eur“ nahrádza sumou „2 500 000 eur“. 
3. V § 6 ods. 2 písm. b) sa suma „3 500 000 eur“ nahrádza sumou „3 700 000 eur“. 
4. V § 6 ods. 3 sa suma „3 500 000 eur“ nahrádza sumou „3 700 000 eur“. 
5. V § 8 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. 
6. Nadpis prílohy č. 12 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej 

únie“. 
7. V prílohe č. 12 treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 326, 
8.12.2011)“. 

8. V celom texte opatrenia sa suma „57 500 000 eur“ nahrádza sumou „61 300 000 eur“ 
a suma „40 300 000 eur“ sa nahrádza sumou „42 900 000 eur“. 

 
Čl. II 

 
 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2013. 
 
 

Jozef Makúch v. r.  
Guvernér 
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