iastka 39/2008
Vestník NBS – opatrenie NBS . 25/2008
821
__________________________________________________________________________________

25
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 9. decembra 2008
o solventnosti a minimálnej výške garan ného fondu pois!ovne, pobo ky
zahrani nej pois!ovne, zais!ovne a pobo ky zahrani nej zais!ovne

Národná banka Slovenska pod a § 34 ods. 12 a 21 zákona !. 8/2008 Z. z.
o pois"ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona !. 270/2008 Z.
z (#alej len „zákon“) a pod a § 35 ods. 2 zákona !. 747/2004 Z. z. o doh ade nad finan!ným
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1) Požadovaná miera solventnosti pre poistné odvetvia životného poistenia uvedené
v prílohe !. 1 !asti a bodoch 1, 2 a 5 zákona sa rovná sú!tu hodnôt vypo!ítaných pod a
prílohy !. 1 a 2.
(2) Požadovaná miera solventnosti pre poistné odvetvie životného poistenia uvedené
v prílohe !. 1 !asti a bode 3 zákona sa rovná hodnote vypo!ítanej pod a prílohy !. 1.
(3) Požadovaná miera solventnosti pre poistné odvetvie životného poistenia uvedené
v prílohe !. 1 !asti a bode 4 zákona sa rovná sú!tu hodnôt vypo!ítaných pod a
a) prílohy !. 1, ak ekonomické riziko premenlivosti výnosov alebo rastu investovaných
prostriedkov nesie pois"ov$a alebo pobo!ka zahrani!nej pois"ovne,
b) prílohy !. 3, ak ekonomické riziko premenlivosti výnosov alebo rastu investovaných
prostriedkov nesie výlu!ne osoba, ktorá uzavrela s pois"ov$ou alebo pobo!kou
zahrani!nej pois"ovne poistnú zmluvu, a poplatky na krytie nákladov na správu poistných
zmlúv sú ur!ené na obdobie dlhšie ako pä" rokov,
c) prílohy !. 4, ak ekonomické riziko premenlivosti výnosov alebo rastu investovaných
prostriedkov nesie výlu!ne osoba, ktorá uzavrela s pois"ov$ou alebo pobo!kou
zahrani!nej pois"ovne poistnú zmluvu, a poplatky na krytie nákladov na správu poistných
zmlúv nie sú ur!ené alebo sú ur!ené najviac na pä" rokov,
d) prílohy !. 2, ak pois"ov$a alebo pobo!ka zahrani!nej pois"ovne prijíma riziko smrti.
(4) na výpo!et požadovanej miery solventnosti pre poistné odvetvie životného poistenia
uvedené v prílohe !. 1 !asti a bode 6 zákona sa rovnako použije § 2.
(5) Požadovaná miera solventnosti pre životné poistenie sa vypo!íta ako sú!et hodnôt
vypo!ítaných pod a odsekov 1 až 4.
§2
(1) Požadovaná miera solventnosti pre neživotné poistenie sa vypo!íta z objemu
poistného predchádzajúceho roka pod a prílohy !. 5 alebo priemerných nákladov na poistné
plnenie za posledné tri roky pod a prílohy !. 6. Ak pois"ov$a alebo pobo!ka zahrani!nej
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pois"ovne vykonáva pois"ovaciu !innos" len v poistných odvetviach uvedených v prílohe !. 1
!asti B v bode 8 písm. c) a d), bode 9 pre prípad poistenia škôd vzniknutých krupobitím alebo
mrazom a v bode 14 zákona, vypo!íta sa požadovaná miera solventnosti pre neživotné
poistenie z objemu poistného predchádzajúceho roka pod a prílohy !. 5 alebo priemerných
nákladov na poistné plnenie za posledných sedem rokov pod a prílohy !. 6.
(2) Požadovaná miera solventnosti pre neživotné poistenie pod a odseku 1 sa ur!í
z vyššej hodnoty vypo!ítanej pod a prílohy !. 5 a 6.
(3) Ak požadovaná miera solventnosti pod a odseku 2 je nižšia ako požadovaná miera
solventnosti za predchádzajúci rok, minimálna hodnota požadovanej miery solventnosti sa
vypo!íta pod a prílohy !. 7.
§3
Na výpo!et požadovanej miery solventnosti pre zais"ovaciu !innos" sa rovnako použije
§ 2.
§4
Upravená miera solventnosti sa vypo!íta pod a § 1 až 3 na základe údajov
konsolidovanej ú!tovnej závierky.
§5
(1) Rizikovým kapitálom sa rozumie suma splatná v prípade smrti poisteného znížená
o vytvorenú technickú rezervu.
(2) Rizikový kapitál sa vypo!íta pod a prílohy !. 8.
§6
(1) Minimálna výška garan!ného fondu pois"ovne alebo pobo!ky zahrani!nej pois"ovne
pre životné poistenie je 3 200 000 eur.
(2) Minimálna výška garan!ného fondu pois"ovne alebo pobo!ky zahrani!nej pois"ovne
pre jedno poistné odvetvie neživotného poistenia alebo pre viac poistných odvetví
neživotného poistenia uvedených v prílohe !. 1 !asti B zákona
a) bodoch 1 až 9 a 16 až 18 je 2 200 000 eur,
b) bodoch 10 až 15 je 3 200 000 eur.
(3) Minimálna výška garan!ného fondu pois"ovne alebo pobo!ky zahrani!nej pois"ovne
pre viac poistných odvetví neživotného poistenia s rôznou minimálnou výškou garan!ného
fondu pod a odseku 2 je 3 200 000 eur.
(4) Minimálna výška garan!ného fondu zais"ovne alebo pobo!ky zahrani!nej zais"ovne
je 3 200 000 eur.
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§7
(1) Výkazy, ktorými pois"ov$a, pobo!ka zahrani!nej pois"ovne, zais"ov$a a pobo!ka
zahrani!nej zais"ovne predkladá Národnej banke Slovenska informácie a podrobnosti
o skuto!nej miere solventnosti, požadovanej miere solventnosti, upravenej miere solventnosti
a garan!nom fonde sú tieto:
Ozna!enie výkazu
a) Ppn (SOI) 20-01
b) Za (SOI) 20-01
c) Ppn (USO) 23-01

Názov výkazu
Solventnos" pois"ovne a pobo!ky zahrani!nej pois"ovne,
Solventnos" zais"ovne a pobo!ky zahrani!nej zais"ovne,
Upravená miera solventnosti.

(2) Predkladanie výkazu pod a odseku 1 písm. a) sa vz"ahuje na pois"ov$u a pobo!ku
zahrani!nej pois"ovne.
(3) Predkladanie výkazu pod a odseku 1 písm. b) sa vz"ahuje na zais"ov$u a pobo!ku
zahrani!nej zais"ovne.
(4) Predkladanie výkazu pod a odseku 1 písm. c) sa vz"ahuje na ovládajúcu osobu.
(5) Výkazy pod a odseku 1 sa vypracúvajú ro!ne z auditovaných údajov k poslednému
d$u ú!tovného obdobia. Ak ú!tovné obdobie nie je zhodné s kalendárnym rokom, výkaz sa
vypracúva ku koncu ú!tovného obdobia z auditovaných údajov a ku koncu kalendárneho roka
z predbežných údajov.
(6) Výkazy pod a odseku 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska elektronicky,
prostredníctvom informa!ného systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie
štatistických údajov subjektov finan!ného trhu Slovenskej republiky.
(7) Výkazy pod a odseku 1 vypracované z auditovaných údajov sa predkladajú do troch
mesiacov po uplynutí ú!tovného obdobia a výkazy vypracované z predbežných údajov sa
predkladajú do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa vypracúvajú.
(8) Výkazy pod a odseku 1 sa vypracúvajú v platnej mene.
(9) Vzory výkazov pod a odseku 1 sú uvedené v prílohách !. 9 až 11. Sú!as"ou príloh je
aj metodika na vypracúvanie týchto výkazov.
§8
Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spolo!enstiev a Európskej únie
uvedené v prílohe !. 12.
§9
Výkazy pod a § 7 ods. 1 sa po prvýkrát vypracujú pod a stavu k 31. decembru 2008
v slovenskej mene.
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§ 10
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. februára 2008 !. 2/2008, ktorým sa
ustanovuje minimálna výška garan!ného fondu pois"ovne alebo pobo!ky zahrani!nej
pois"ovne (oznámenie !. 54/2008 Z. z.).
§ 11
Toto opatrenie nadobúda ú!innos" 31. decembra 2008.

Ivan Šramko v. r.
guvernér

Príloha !. 1 k opatreniu !. 25/2008
Požadovaná miera solventnosti pre životné poistenie ur ená
z hodnoty technických rezerv

Požadovaná miera solventnosti sa vypo!íta pod a tohto vzorca:

PMS ! 0,04 TR K Z ,
kde
PMS = požadovaná miera solventnosti,
TR = sú!et technickej rezervy na životné poistenie a technickej rezervy na poistné
budúcich období vytvorených pre zmluvy poistných odvetví uvedených v prílohe !. 1
!asti a bodoch 1, 2, 3 a 5 zákona a sú!et technickej rezervy na krytie rizika
z investovania finan!ných prostriedkov v mene poistených, technickej rezervy
na životné poistenie a technickej rezervy na poistné budúcich období vytvorených
pre zmluvy poistného odvetvia uvedeného v prílohe !. 1 !asti a bode 4 zákona, kde
ekonomické riziko premenlivosti výnosov alebo rastu investovaných prostriedkov
nesie pois"ov$a alebo pobo!ka zahrani!nej pois"ovne,
KZ = pomer zaistenia, pri!om pomer zaistenia je zdola ohrani!ený hodnotou 0,85
a vypo!íta sa takto:

K Z ! max(0,85;

TR " PZ
),
TR

kde
PZ = podiel zais"ovate ov na technických rezervách uvedených vyššie.
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Príloha !. 2 k opatreniu !. 25/2008
Požadovaná miera solventnosti pre životné poistenie ur ená
z hodnoty rizikového kapitálu

Požadovaná miera solventnosti sa vypo!íta pod a tohto vzorca:

PMS ! (0,003 RK1 # 0,0015 RK 2 #
# 0,001 RK3 # 0,003 RK 4 ) K Z ,
kde
PMS = požadovaná miera solventnosti,
RK1 = rizikový kapitál pre zmluvy poistných odvetví uvedených v prílohe !. 1 !asti
a bodoch 1, 2 a 5 zákona okrem krátkodobých poistení pre prípad smrti s poistnou
dobou do piatich rokov vrátane,
RK2 = rizikový kapitál pre krátkodobé poistenia pre prípad smrti s poistnou dobou od
troch do piatich rokov vrátane zmlúv poistných odvetví uvedených v prílohe !. 1 !asti
a bodoch 1, 2 a 5 zákona,
RK3 = rizikový kapitál pre krátkodobé poistenia pre prípad smrti s poistnou dobou do
troch rokov vrátane zmlúv poistných odvetví uvedených v prílohe !. 1 !asti a bodoch
1, 2 a 5 zákona,
RK4 = rizikový kapitál pre zmluvy poistného odvetvia uvedeného v prílohe !. 1 !asti
a bode 4 zákona, ak pois"ov$a alebo pobo!ka zahrani!nej pois"ovne prijíma riziko
smrti,
KZ = pomer zaistenia, pri!om pomer zaistenia je zdola ohrani!ený hodnotou 0,5
a vypo!íta sa takto:

K Z ! max(0,5;

RK " PZ
),
RK

kde
RK = rizikový kapitál pre zmluvy poistných odvetví uvedených v prílohe !. 1 !asti
a bodoch 1, 2, a 5 zákona a pre zmluvy poistného odvetvia uvedeného v prílohe !. 1
!asti a bode 4 zákona, ak pois"ov$a alebo pobo!ka zahrani!nej pois"ovne prijíma
riziko smrti,
PZ = podiel zais"ovate ov na rizikovom kapitále.
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Príloha !. 3 k opatreniu !. 25/2008
Požadovaná miera solventnosti pre poistné odvetvie životného poistenia uvedené
v prílohe . 1 asti a bode 4 zákona, ak ekonomické riziko premenlivosti výnosov alebo
rastu investovaných prostriedkov nesie výlu ne osoba, ktorá uzavrela s pois!ov"ou
alebo pobo kou zahrani nej pois!ovne poistnú zmluvu, a poplatky na krytie nákladov
na správu poistných zmlúv sú ur ené na obdobie dlhšie ako pä! rokov

Požadovaná miera solventnosti sa vypo!íta pod a tohto vzorca:

PMS ! 0,01 TR K Z ,
kde
PMS = požadovaná miera solventnosti,
TR = sú!et technickej rezervy na krytie rizika z investovania finan!ných prostriedkov
v mene poistených, technickej rezervy na životné poistenie a technickej rezervy
na poistné budúcich období vytvorených pre zmluvy poistného odvetvia uvedeného
v prílohe !. 1 !asti a bode 4 zákona, kde ekonomické riziko premenlivosti výnosov
alebo rastu investovaných prostriedkov nesie výlu!ne osoba, ktorá uzavrela
s pois"ov$ou alebo pobo!kou zahrani!nej pois"ovne poistnú zmluvu, a poplatky
na krytie nákladov na správu poistných zmlúv sú ur!ené na obdobie dlhšie ako pä"
rokov,
KZ = pomer zaistenia, pri!om pomer zaistenia je zdola ohrani!ený hodnotou 0,85
a vypo!íta sa takto:
TR " PZ
K Z ! max(0,85;
),
TR
kde
PZ = podiel zais"ovate ov na technických rezervách uvedených vyššie.

827

Príloha !. 4 k opatreniu !. 25/2008
Požadovaná miera solventnosti pre poistné odvetvie životného poistenia uvedené
v prílohe . 1 asti a bode 4 zákona, ak ekonomické riziko premenlivosti výnosov alebo
rastu investovaných prostriedkov nesie výlu ne osoba, ktorá uzavrela s pois!ov"ou
alebo pobo kou zahrani nej pois!ovne poistnú zmluvu, a poplatky na krytie nákladov
na správu poistných zmlúv nie sú ur ené alebo sú ur ené najviac na pä! rokov

Požadovaná miera solventnosti sa vypo!íta pod a tohto vzorca:

PMS ! 0,25 PN netto ,
kde
PMS = požadovaná miera solventnosti,
PNnetto = !isté prevádzkové náklady za vykazované obdobie a vypo!íta sa takto:

PN netto! ON # SR " PR,
kde
ON = obstarávacie náklady na poistné zmluvy,
SR = správna réžia,
PR = náklady na provízie.
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Príloha !. 5 k opatreniu !. 25/2008
Požadovaná miera solventnosti pre neživotné poistenie vypo ítaná
na základe objemu poistného

Požadovaná miera solventnosti sa vypo!íta pod a tohto vzorca:

PMS ! [0,18 min(OP " OPZ ; L) #
# 0,16 max(0; OP " OPZ " L) #
#

0,18
min(OPZ ; L) #
3

0,16
max(0; OPZ " L)] K Z ,
3

kde
PMS = požadovaná miera solventnosti,
OP = objem poistného,
OPZ = objem poistného zo zmlúv v neživotnom poistení týkajúcich sa poistenia
chorôb, ak pois"ov$a alebo pobo!ka zahrani!nej pois"ovne vykonáva poistenie
choroby na podobnom technickom základe ako životné poistenie, alebo zais"ov$a
alebo pobo!ka zahrani!nej zais"ovne vykonáva zaistenie poistenia choroby
na podobnom technickom základe ako životné poistenie za splnenia týchto
podmienok:
a) výška poistného sa vypo!ítava na základe poistno-matematických metód
používaných v životnom poistení,
b) technická rezerva zoh ad$uje nárast rizika so zvyšujúcim sa vekom poisteného,
c) v poistnom je zapo!ítaná primeraná bezpe!nostná marža,
d) pois"ov$a, pobo!ka zahrani!nej pois"ovne, zais"ov$a alebo pobo!ka zahrani!nej
zais"ovne môže zruši" poistnú zmluvu najneskôr pred uplynutím tretieho
poistného roka,
e) poistné podmienky opráv$ujú pois"ov$u, pobo!ku zahrani!nej pois"ovne,
zais"ov$u alebo pobo!ku zahrani!nej zais"ovne zvýši" alebo zníži" poistné aj
pre platné zmluvy,
L = 53100000 eur; k 31. decembru 2008 sa hodnota L prepo!ítava na slovenské
koruny kurzom Národnej banky Slovenska platným k dátumu vykazovania,
KZ = pomer zaistenia, pri!om pomer zaistenia je zdola ohrani!ený hodnotou 0,5.
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Objem poistného sa vypo!íta takto:
OP ! max( PZ B1"10 ,B14 "18 # 1,5 PZ B11"13 ; ZPB1"10 ,B14 "18 # 1,5 ZPB11"13 ),
kde
PZB1-10,B14-18 = všetky sumy poistného upraveného o stornované poistné a o poskytnuté
z avy z poistného, splatné pod a poistných zmlúv za sledované obdobie (#alej len
„technické poistné“) zo zmlúv poistných odvetví uvedených v prílohe !. 1 !asti
B bodoch 1 až 10 a 14 až 18 zákona zníženého o hodnotu odvodu !asti poistného
pod a § 33 zákona,
PZB11-13 = technické poistné zo zmlúv poistných odvetví uvedených v prílohe !. 1 !asti
B bodoch 11 až 13 zákona znížené o hodnotu odvodu !asti poistného pod a § 33
zákona,
ZPB1-10,B14-18 = zaslúžené poistné zo zmlúv poistných odvetví uvedených v prílohe !. 1
!asti B bodoch 1 až 10 a 14 až 18 zákona znížené o hodnotu odvodu !asti poistného
pod a § 33 zákona,
ZPB11-13 = zaslúžené poistné zo zmlúv poistných odvetví uvedených v prílohe !. 1 !asti
B bodoch 11 až 13 zákona znížené o hodnotu odvodu !asti poistného pod a § 33
zákona.
Pomer zaistenia sa vypo!íta takto:

K Z ! max(0,5;

NPP " PZ
),
NPP

kde
NPP = všetky sumy poistných plnení (#alej len „technické poistné plnenie“) vrátane
zmeny technickej rezervy na poistné plnenia posledných troch rokov,
PZ = podiel zais"ovate ov na technických poistných plneniach vrátane zmeny
technickej rezervy na poistné plnenia posledných troch rokov.
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Príloha !. 6 k opatreniu !. 25/2008
Požadovaná miera solventnosti pre neživotné poistenie vypo ítaná na základe
priemerných nákladov na poistné plnenie

Požadovaná miera solventnosti sa vypo!íta pod a tohto vzorca:

PMS ! [0,26 min( PNPP " PNPPZ ; L) #
# 0,23 max(0; PNPP " PNPPZ " L) #
0,26
min( PNPPZ ; L) #
3
0,23
max(0; PNPPZ " L)] K Z ,
#
3

#

kde
PMS = požadovaná miera solventnosti,
PNPP = priemerné technické poistné plnenia vrátane zmeny technickej rezervy
na poistné plnenia,
PNPPZ = priemerné technické poistné plnenia vrátane zmeny technickej rezervy
na poistné plnenia zo zmlúv v neživotnom poistení týkajúcich sa poistenia chorôb, ak
pois"ov$a alebo pobo!ka zahrani!nej pois"ovne vykonáva poistenie choroby
na podobnom technickom základe ako životné poistenie, alebo zais"ov$a alebo
pobo!ka zahrani!nej zais"ovne vykonáva zaistenie poistenia choroby na podobnom
technickom základe ako životné poistenie za splnenia nasledovných podmienok:
a) výška poistného sa vypo!ítava na základe poistno-matematických metód
používaných v životnom poistení,
b) technická rezerva zoh ad$uje nárast rizika so zvyšujúcim sa vekom poisteného,
c) v poistnom je zapo!ítaná primeraná bezpe!nostná marža,
d) pois"ov$a, pobo!ka zahrani!nej pois"ovne, zais"ov$a alebo pobo!ka zahrani!nej
zais"ovne môže zruši" poistnú zmluvu najneskôr pred uplynutím tretieho
poistného roka,
e) poistné podmienky opráv$ujú pois"ov$u, pobo!ku zahrani!nej pois"ovne,
zais"ov$u alebo pobo!ku zahrani!nej zais"ovne zvýši" alebo zníži" poistné aj
pre platné zmluvy,
L = 37200000 eur; k 31. decembru 2008 sa hodnota L prepo!ítava na slovenské
koruny kurzom Národnej banky Slovenska platným k dátumu vykazovania,
KZ = pomer zaistenia, pri!om pomer zaistenia je zdola ohrani!ený hodnotou 0,5.
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Priemerné technické poistné plnenia sa vypo!ítajú takto:

PNPP ! ( NPPB1"10 ,B14"18 # 1,5 NPPB11"13 ) / N ,
kde
NPPB1-10,B14-18 = technické poistné plnenia vrátane zmeny technickej rezervy
na poistné plnenia znížené o náhrady výšky plnenia poistných udalostí pois"ovne
pod a § 813 a 827 Ob!ianskeho zákonníka (#alej len „regres“) po!as obdobia pod a §
2 ods. 1 pre poistné odvetvia uvedené v prílohe !. 1 !asti B bodoch 1 až 10 a 14 až 18
zákona,
NPPB11-13 = technické poistné plnenia vrátane zmeny technickej rezervy na poistné
plnenia znížené o regresy po!as obdobia pod a § 2 ods. 1 pre poistné odvetvia
uvedené v prílohe !. 1 !asti B bodoch 11 až 13 zákona,
N = po!et rokov pod a § 2 ods. 1.
Pomer zaistenia sa vypo!íta takto:

K Z ! max(0,5;

NPP " PZ
),
NPP

kde
NPP = technické poistné plnenia vrátane zmeny technickej rezervy na poistné plnenia
posledných troch rokov,
PZ = podiel zais"ovate ov na technických poistných plneniach vrátane zmeny
technickej rezervy na poistné plnenia posledných troch rokov.
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Príloha !. 7 k opatreniu !. 25/2008
Minimálna hodnota požadovanej miery solventnosti pre neživotné poistenie

Minimálna hodnota požadovanej miery solventnosti sa vypo!íta pod a tohto vzorca:

MPMS ! PMSt "1 min(1; I RPP ),
kde
MPMS = minimálna hodnota požadovanej miery solventnosti,
PMSt-1 = požadovaná miera solventnosti za predchádzajúci rok,
IRPP = index nárastu technickej rezervy na poistné plnenia a vypo!íta sa takto:

I RPP !

RPPEoY
,
RPPBoY

kde
RPPEoY = technická rezerva na poistné plnenia na konci predchádzajúceho roka,
RPPBoY = technická rezerva na poistné plnenia na za!iatku predchádzajúceho roka.
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Príloha !. 8 k opatreniu !. 25/2008
Rizikový kapitál

Rizikový kapitál sa vypo!íta pod a tohto vzorca:

RK ! max(PS " TR;0) ,
kde
RK = rizikový kapitál,
PS = poistná suma splatná pri smrti poisteného,
TR = sú!et technickej rezervy na životné poistenie a technickej rezervy na poistné
budúcich období.
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Príloha . 9 k opatreniu . 25/2008
Ppn (SOI) 20-01
VZOR
Solventnos pois ovne a pobo!ky zahrani!nej pois ovne
Názov pois!ovne/pobo ky zahrani nej pois!ovne

I"O

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz
Telefónne íslo osoby zodpovednej za výkaz
Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala
Stav ku d#u
Telefónne íslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

1. Sumár
Položka
a
Požadovaná miera solventnosti
Skuto!ná miera solventnosti
Minimálna výška garan ného fondu
1/3 Požadovanej miery solventnosti
Garan!ný fond
Položky pod"a § 34 ods. 5 a 6 zákona

!. r. Životné poistenie
b
1
2
3
4
5
6

1
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Neživotné
poistenie
2

Zaistenie
životného
a neživotného
poistenia
3

Celkom
4

Ppn (SOI) 20-01
Názov pois ovne/pobo ky zahrani nej pois!ovne

I"O

2. Skuto ná miera solventnosti

a
Skuto ná miera solventnosti
Vlastné zdroje
Splatené základné imanie
Finan né zdroje poskytnuté pobo ke zahrani nej pois!ovne
Zákonný rezervný fond
#alšie fondy, na ktoré sa nevz!ahujú záväzky z poistenia alebo
zaistenia
Neuhradená strata alebo nerozdelený zisk minulých rokov
Strata alebo zisk bežného obdobia
Dividendy ur ené na vyplatenie
Položky, ktoré znižujú vlastné zdroje
Nehmotný majetok
Vlastné akcie
Ú asti pod$a § 34 ods. 4 písm. c) zákona
Finan né nástroje pod$a § 34 ods. 4 písm. d) zákona
Položky pod!a § 34 ods. 6 zákona
Úvery, ktoré sp%&ajú podmienky pod$a § 34 ods. 7 zákona
z toho: úvery s pevnou dobou splatnosti
Cenné papiere, ktoré sp%&ajú podmienky pod$a § 34 ods. 9 zákona
z toho: cenné papiere s pevnou dobou splatnosti
Položky pod!a § 34 ods. 10 zákona
Skryté rezervy vzniknuté z ocenenia aktív
Rozdiel medzi nezillmerizovanou technickou rezervou na životné
poistenie a zillmerizovanou technickou rezervou na životné poistenie
alebo iasto ne zillmerizovanou technickou rezervou na životné
poistenie
Celková poistná suma v životnom poistení
Nezillmerizovaná technická rezerva na životné poistenie alebo
iasto ne zillmerizovaná technická rezerva na životné poistenie
Odložené obstarávacie náklady na poistné zmluvy v životnom
poistení
Polovica nesplateného základného imania
Upísané základné imanie nesplatené
Položka pod!a § 94 ods. 4 zákona
Odhad výšky ro ného zisku pois!ovne alebo pobo ky zahrani nej
pois!ovne
Výška ro ného zisku pois!ovne alebo pobo ky zahrani nej pois!ovne
za posledných pä! rokov (aritmetický priemer)
Priemerná zostatková poistná doba
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. r.

Stav

b
1
2
3
4
5

1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ppn (SOI) 20-01
I"O

Názov pois ovne/pobo!ky zahrani!nej pois ovne

3. Požadovaná miera solventnosti
Položka

. r. Životné poistenie

Neživotné
poistenie

a
b
1
2
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 1, poistné odvetvia uvedené v prílohe . 1 k zákonu asti A bodoch 1, 2 a 5
Technické rezervy pod#a prílohy !. 1
1
z toho: podiel zais ovate#ov
2
Koeficient zaistenia pod#a prílohy !. 1
3
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 1
4
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 2, poistné odvetvia uvedené v prílohe . 1 k zákonu asti A bodoch 1, 2, a 5
Rizikový kapitál
5
z toho: všetky poistenia okrem krátkodobých poistení pre prípad smrti s
6
poistnou dobou do piatich rokov
z toho: krátkodobé poistenia pre prípad smrti s poistnou dobou od troch do
7
piatich rokov
8
z toho: krátkodobé poistenia pre prípad smrti s poistnou dobou do troch rokov
Podiel zais ovate#ov na rizikovom kapitále
9
Koeficient zaistenia pod#a prílohy !. 2
10
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 2
11
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 1, poistné odvetvie uvedené v prílohe . 1 k zákonu asti A bode 3
Technické rezervy pod#a prílohy !. 1
12
z toho: podiel zais ovate#ov
13
Koeficient zaistenia pod#a prílohy !. 1
14
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 1
15
Požadovaná miera solventnosti, poistné odvetvie uvedené v prílohe . 1 k zákonu asti A bode 4
Technické rezervy pod#a prílohy !. 1
16
z toho: podiel zais ovate#ov
17
Koeficient zaistenia pod#a prílohy !. 1
18
Technické rezervy pod#a prílohy !. 3
19
z toho: podiel zais ovate#ov
20
Koeficient zaistenia pod#a prílohy !. 3
21
"isté prevádzkové náklady pod#a prílohy !. 4
22
Rizikový kapitál
23
z toho: podiel zais ovate#ov
24
Koeficient zaistenia pod#a prílohy !. 2
25
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 1
26
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 3
27
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 4
28
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 2
29
Požadovaná miera solventnosti pre neživotné poistenie, pripoistenie životného poistenia a zaistenie pod!a prílohy . 5
Technické poistné
30
Technické poistné pre poistné zmluvy poistných odvetví B11 až B13 a pre
zaistné zmluvy kryjúce riziká poistných odvetví B11 až B13
31
Zaslúžené poistné
32
Zaslúžené poistné pre poistné zmluvy poistných odvetví B11 až B13 a pre
zaistné zmluvy kryjúce riziká poistných odvetví B11 až B13
33
Odvod !asti poistného pod#a § 33 zákona
34
Objem poistného
35
Objem poistného do 53 100 000 eur vrátane
36
z toho: poistenie choroby pod#a prílohy !. 5
37
Objem poistného prevyšujúci 53 100 000 eur
38
z toho: poistenie choroby pod#a prílohy !. 5
39
Technické poistné plnenia vrátane zmeny rezerv posledných troch rokov
40
z toho: podiel zais ovate#ov
41
Koeficient zaistenia pod#a prílohy !. 5
42
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 5
43
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Zaistenie
životného
a neživotného
poistenia
3

Požadovaná miera solventnosti pre neživotné poistenie, pripoistenie životného poistenia a zaistenie pod!a prílohy . 6
Po!et rokov pod#a § 2 ods. 1
44
Technické poistné plnenia za obdobie pod#a § 2 ods. 1
45
Technické poistné plnenia za obdobie pod#a § 2 ods. 1 pre zmluvy poistných
odvetví B11 až B13 a pre zaistné zmluvy kryjúce riziká poistných odvetví B11
až B13
46
Zmena technickej rezervy na poistné plnenia za obdobie pod#a § 2 ods. 1
47
Zmena technickej rezervy na poistné plnenia za obdobie pod#a § 2 ods. 1 pre
zmluvy poistných odvetví B11 až B13 a pre zaistné zmluvy kryjúce riziká
poistných odvetví B11 až B13
48
Regresy pod#a prílohy !. 6 vzniknuté za obdobie pod#a § 2 ods. 1, ak nie sú
zoh#adnené v nákladoch na poistné plnenia
49
Priemerné technické poistné plnenia vrátane zmeny rezerv
50
Priemerné technické poistné plnenia vrátane zmeny rezerv do 37 200 000 eur
vrátane
51
z toho: poistenie choroby pod#a prílohy !. 6
52
Priemerné technické poistné plnenia vrátane zmeny rezerv prevyšujúce 37 200
000 eur
53
z toho: poistenie choroby pod#a prílohy !. 6
54
Koeficient zaistenia pod#a prílohy !. 6
55
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 6
56
Minimum požadovanej miery solventnosti pre neživotné poistenie, pripoistenie životného poistenia a zaistenie pod!a prílohy . 7
Požadovaná miera solventnosti za predchádzajúci rok
57
Technická rezerva na poistné plnenie znížená o podiel zais ovate#ov na konci
roka
58
Technická rezerva na poistné plnenie znížená o podiel zais ovate#ov na za!iatku
roka
59
Index nárastu technickej rezervy na poistné plnenia, maximálne 1
60
Minimálna hodnota požadovanej miery solventnosti
61
Požadovaná miera solventnosti pre neživotné poistenie, pripoistenie životného poistenia a zaistenie
Požadovaná miera solventnosti
62
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Ppn (SOI) 20-01
I"O

Názov pois ovne/pobo!ky zahrani!nej pois ovne

4. Krytie garan ného fondu
!. r.
a
1

Hodnota v ú!tovníctve
2

Názov aktíva
1

Spolu
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Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (SOI) 20-01
1. Osobou zodpovednou za výkaz sa rozumie fyzická osoba, ktorá zodpovedá
za správnos údajov vo výkaze a zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska
prostredníctvom informa!ného systému STATUS DFT. Ak je viac takýchto osôb,
uvádza sa jedna z nich pod"a interných pravidiel pois ovne alebo pobo!ky zahrani!nej
pois ovne.
2. V kolónke Stav ku d#u sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.
3. Údaje sa vyp$#ajú za pois ovaciu !innos a za zais ovaciu !innos v !lenení pod"a
druhu poistenia. Ak zais ovacia !innos vykonávaná pois ov#ou alebo pobo!kou
zahrani!nej pois ovne sp$#a podmienky pod"a § 34 ods. 13 a 14 zákona, údaje
za zais ovaciu !innos sa vykazujú v samostatnom st$pci.
4. Kolónky vyzna!ené šedou farbou sa nevyp$#ajú.
5. V kolónke Finan!né zdroje poskytnuté pobo!ke zahrani!nej pois ovne vykazuje
pobo!ka zahrani!nej pois ovne pod"a § 2 ods. 5 zákona finan!né zdroje, ktoré jej boli
poskytnuté.
6. V kolónke Neuhradená strata alebo nerozdelený zisk minulých rokov sa vykazuje
hospodársky výsledok minulých rokov a hospodársky výsledok v schva"ovacom
období. Zisk sa vykazuje s kladným znamienkom a strata sa vykazuje so záporným
znamienkom.
7. V kolónke Strata alebo zisk bežného obdobia sa vykazuje hospodársky výsledok
bežného obdobia. Zisk sa vykazuje s kladným znamienkom a strata sa vykazuje so
záporným znamienkom.
8. V kolónke %alšie fondy, na ktoré sa nevz ahujú záväzky z poistenia alebo zaistenia sa
vykazuje emisné ážio, kapitálové fondy, oce#ovacie rozdiely a fondy tvorené zo zisku
okrem rezervného fondu.
9. Obsahová nápl# kolóniek Nehmotný majetok a Odložené obstarávacie náklady
na poistné zmluvy v životnom poistení je vymedzená medzinárodnými ú!tovnými
štandardami IAS/IFRS pod"a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
!. 1606/2002 zo d#a 19. júla 2002 o uplat#ovaní medzinárodných ú!tovných noriem
(Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) a Nariadenia Komisie (ES) !. 1725/2003 z 29. septembra
2003 o prijatí ur!itých medzinárodných ú!tovných noriem v súlade s nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) !. 1606/2002 (Ú. v. EÚ L 261, 13. 10. 2003)
v platnom znení.
10. Vo výpo!te skuto!nej miery solventnosti sa do nehmotného majetku nezah&#ajú
obstarávacie náklady na poistné zmluvy a poistné zmluvy nadobudnuté v rámci
portfóliového prevodu.
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11. Kolónka Celková poistná suma v životnom poistení sa vykazuje za poistné zmluvy,
ku ktorým sa tvorí nezillmerizovaná technická rezerva na životné poistenie alebo
!iasto!ne zillmerizovaná technická rezerva na životné poistenie.
12. Kolónka Odložené obstarávacie náklady na poistné zmluvy v životnom poistení sa
vykazuje za poistné zmluvy, ku ktorým sa tvorí nezillmerizovaná technická rezerva
na životné poistenie alebo !iasto!ne zillmerizovaná technická rezerva na životné
poistenie.
13. V kolónke Priemerná zostatková poistná doba sa vykazuje priemerná doba do
splatnosti poistných zmlúv v životnom poistení ku d#u vykazovania.
14. Technickým poistným sa rozumejú všetky sumy poistného upravené o stornované
poistné a o poskytnuté z"avy z poistného, splatné pod"a poistných zmlúv za sledované
obdobie.
15. Zaslúženým poistným sa rozumie technické poistné upravené o zmenu rezervy
na poistné budúcich období okrem rezervy na neukon!ené riziká.
16. V kolónke Koeficient zaistenia pod"a prílohy !. 1 v riadku 3 sa vykazuje koeficient
zaistenia pod"a prílohy !. 1 pre poistné odvetvia uvedené v prílohe !. 1 !asti a bodoch
1, 2 a 5 zákona.
17. V kolónke Koeficient zaistenia pod"a prílohy !. 1 v riadku 14 sa vykazuje koeficient
zaistenia pod"a prílohy !. 1 pre poistné odvetvie uvedené v prílohe !. 1 !asti a bode 3
zákona.
18. v kolónke Koeficient zaistenia pod"a prílohy !. 1 v riadku 18 sa vykazuje koeficient
zaistenia pod"a prílohy !. 1 pre poistné odvetvie uvedené v prílohe !. 1 !asti a bode 4
zákona.
19. V kolónke Koeficient zaistenia pod"a prílohy !. 2 v riadku 10 sa vykazuje koeficient
zaistenia pod"a prílohy !. 2 pre poistné odvetvia uvedené v prílohe !. 1 !asti a bodoch
1, 2 a 5 zákona.
20. V kolónke Koeficient zaistenia pod"a prílohy !. 2 v riadku 25 sa vykazuje koeficient
zaistenia pod"a prílohy !. 2 pre poistné odvetvie uvedené v prílohe !. 1 !asti a bode 4
zákona.
21. Použité skratky:
!.r. - !íslo riadku,
r. – riadok,
tis. – tisíc.
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Príloha . 10 k opatreniu . 25/2008
Za (SOI) 20-01
VZOR
Solventnos zais ovne a pobo!ky zahrani!nej zais ovne
Názov zais ovne/pobo!ky zahrani!nej zais ovne

I"O

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz
Telefónne !íslo osoby zodpovednej za výkaz
Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala
Stav ku d#u
Telefónne !íslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

1. Sumár
Položka
a
Požadovaná miera solventnosti
Skuto!ná miera solventnosti
Minimálna výška garan!ného fondu
1/3 Požadovanej miery solventnosti
Garan!ný fond
Položky pod"a § 34 ods. 5 a 6 zákona

!. r.
b
1
2
3
4
5
6
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Životné
poistenie

Neživotné
poistenie

1

2

Zaistenie
životného
a neživotného
poistenia
3

Celkom
4

Za (SOI) 20-01
Názov zais ovne/pobo!ky zahrani!nej zais ovne

I"O

2. Skuto!ná miera solventnosti
a
Skuto!ná miera solventnosti
Vlastné zdroje
Splatené základné imanie
Finan!né zdroje poskytnuté pobo!ke zahrani!nej zais ovne
Zákonný rezervný fond
$alšie fondy, na ktoré sa nevz ahujú záväzky z poistenia alebo
zaistenia
Neuhradená strata alebo nerozdelený zisk minulých rokov
Strata alebo zisk bežného obdobia
Dividendy ur!ené na vyplatenie
Položky, ktoré znižujú vlastné zdroje
Nehmotný majetok
Vlastné akcie
Ú!asti pod%a § 34 ods. 4 písm. c) zákona
Finan!né nástroje pod%a § 34 ods. 4 písm. d) zákona
Položky pod"a § 34 ods. 6 zákona
Úvery, ktoré sp&#ajú podmienky pod%a § 34 ods. 7 zákona
z toho: úvery s pevnou dobou splatnosti
Cenné papiere, ktoré sp&#ajú podmienky pod%a § 34 ods. 9 zákona
z toho: cenné papiere s pevnou dobou splatnosti
Položky pod"a § 34 ods. 10 zákona
Skryté rezervy vzniknuté z ocenenia aktív
Polovica nesplateného základného imania
Upísané základné imanie nesplatené
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!. r.
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Stav
1

Za (SOI) 20-01
Názov zais ovne/pobo!ky zahrani!nej zais ovne

I"O

3. Požadovaná miera solventnosti
Položka

!. r.

a
Technické poistné
Technické poistné pre zaistné zmluvy kryjúce riziká poistných odvetví B11 až B13
Zaslúžené poistné
Zaslúžené poistné pre zaistné zmluvy kryjúce riziká poistných odvetví B11 až B13
Objem poistného
Objem poistného do 53 100 000 eur vrátane
z toho: pre poistenie choroby pod%a prílohy !. 5
Objem poistného prevyšujúci 53 100 000 eur
z toho: pre poistenie choroby pod%a prílohy !. 5
Technické poistné plnenia vrátane zmeny rezerv zo zaistných zmlúv posledných troch
rokov
z toho: podiel zais ovate%ov (retrocesia)
Koeficient zaistenia
Požadovaná miera solventnosti pod"a prílohy !. 5
Po!et rokov pod%a § 2 ods. 1
Technické poistné plnenia za obdobie pod%a § 2 ods. 1
Technické poistné plnenia za obdobie pod%a § 2 ods. 1 pre zaistné zmluvy kryjúce riziká
poistných odvetví B11 až B13
Zmena technickej rezervy na poistné plnenia za obdobie pod%a § 2 ods. 1
Zmena technickej rezervy na poistné plnenia za obdobie pod%a § 2 ods. 1 pre zaistné
zmluvy kryjúce riziká poistných odvetví B11 až B13
Regresy pod%a prílohy !. 6 vzniknuté za obdobie pod%a § 2 ods. 1, ak nie sú zoh%adnené v
nákladoch na poistné plnenia
Priemerné technické poistné plnenia vrátane zmeny rezerv
Priemerné technické poistné plnenia vrátane zmeny rezerv do 37 200 000 eur vrátane
z toho: pre poistenie choroby pod%a prílohy !. 6

b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Priemerné technické poistné plnenia vrátane zmeny rezerv prevyšujúce 37 200 000 eur
z toho: pre poistenie choroby pod%a prílohy !. 6
Technické poistné plnenia zo zaistných zmlúv vrátane zmeny rezerv posledných troch
rokov
z toho: podiel zais ovate%ov (retrocesia)
Koeficient zaistenia
Požadovaná miera solventnosti pod"a prílohy !. 6
Požadovaná miera solventnosti za predchádzajúci rok
Technická rezerva na poistné plnenie znížená o podiel zais ovate%ov na konci roka

25
26
27
28
29
30

Technická rezerva na poistné plnenie znížená o podiel zais ovate%ov na za!iatku roka
Index nárastu technickej rezervy na poistné plnenia, maximálne 1
Minimálna hodnota požadovanej miery solventnosti
Požadovaná miera solventnosti

31
32
33
34
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23
24

1

Za (SOI) 20-01
I"O

Názov zais ovne/pobo!ky zahrani!nej zais ovne

4. Garan!ný fond
!. r.
a
1 Spolu

Hodnota v ú!tovníctve
2

Názov aktíva
1
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Metodika na vypracúvanie výkazu za (SOI) 20-01
1. Osobou zodpovednou za výkaz sa rozumie fyzická osoba, ktorá zodpovedá
za správnos údajov vo výkaze a zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska
prostredníctvom informa!ného systému STATUS DFT. Ak je viac takýchto osôb,
uvádza sa jedna z nich pod"a interných pravidiel pois ovne alebo pobo!ky zahrani!nej
pois ovne.
2. V kolónke Stav ku d#u sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.
3. Kolónky vyzna!ené šedou farbou sa nevyp$#ajú.
4. V kolónke Finan!né zdroje poskytnuté pobo!ke zahrani!nej zais ovne vykazuje
pobo!ka zahrani!nej zais ovne pod"a § 2 ods. 11 zákona finan!né zdroje, ktoré jej boli
poskytnuté.
5. V kolónke Neuhradená strata alebo nerozdelený zisk minulých rokov sa vykazuje
hospodársky výsledok minulých rokov a hospodársky výsledok v schva"ovacom
období. Zisk sa vykazuje s kladným znamienkom a strata sa vykazuje so záporným
znamienkom.
6. V kolónke Strata alebo zisk bežného obdobia sa vykazuje hospodársky výsledok
bežného obdobia. Zisk sa vykazuje s kladným znamienkom a strata sa vykazuje
so záporným znamienkom.
7. V kolónke %alšie fondy, na ktoré sa nevz ahujú záväzky z poistenia alebo zaistenia sa
vykazuje emisné ážio, kapitálové fondy, oce#ovacie rozdiely a fondy tvorené zo zisku
okrem rezervného fondu.
8. Obsahová nápl# kolónky Nehmotný majetok je vymedzená medzinárodnými
ú!tovnými štandardami IAS/IFRS pod"a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) !. 1606/2002 zo d#a 19. júla 2002 o uplat#ovaní medzinárodných ú!tovných
noriem (Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) a Nariadenia Komisie (ES) !. 1725/2003 z 29.
septembra 2003 o prijatí ur!itých medzinárodných ú!tovných noriem v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) !. 1606/2002 (Ú. v. EÚ L 261, 13.
10. 2003) v platnom znení. Vo výpo!te skuto!nej miery solventnosti sa
do nehmotného majetku nezah&#ajú obstarávacie náklady na poistné zmluvy a poistné
zmluvy nadobudnuté v rámci portfóliového prevodu.
9. Kolónka Celková poistná suma v životnom poistení sa vykazuje za poistné zmluvy,
ku ktorým sa tvorí nezillmerizovaná technická rezerva na životné poistenie alebo
!iasto!ne zillmerizovaná technická rezerva na životné poistenie.
10. Kolónka Odložené obstarávacie náklady na poistné zmluvy v životnom poistení sa
vykazuje za poistné zmluvy, ku ktorým sa tvorí nezillmerizovaná technická rezerva
na životné poistenie alebo !iasto!ne zillmerizovaná technická rezerva na životné
poistenie.
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11. V kolónke Priemerná zostatková poistná doba sa vykazuje priemerná doba
do splatnosti poistných zmlúv v životnom poistení ku d#u vykazovania.
12. Technickým poistným sa rozumejú všetky sumy poistného upravené o stornované
poistné a o poskytnuté z"avy z poistného, splatné pod"a poistných zmlúv za sledované
obdobie.
13. Zaslúženým poistným sa rozumie technické poistné upravené o zmenu rezervy
na poistné budúcich období okrem rezervy na neukon!ené riziká.
14. Použité skratky:
!.r. - !íslo riadku,
r. – riadok,
tis. – tisíc.
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Príloha . 11 k opatreniu . 25/2008
Ppn (USO) 23-01
VZOR
Upravená miera solventnosti
Názov ovládajúcej osoby

I!O

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz
Telefónne íslo osoby zodpovednej za výkaz
Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala
Stav ku d"u
Telefónne íslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

1. Upravená miera solventnosti
Položka
a
Požadovaná miera solventnosti
Skuto ná miera solventnosti

. r. Životné poistenie Neživotné poistenie
b
1
2

1
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2

Zaistenie životného
a neživotného
poistenia

Celkom

3

4

Ppn (USO) 23-01
Názov ovládajúcej osoby

I!O

2. Skuto ná miera solventnosti

a
Skuto ná miera solventnosti
Vlastné zdroje
Splatené základné imanie
Finan né zdroje poskytnuté pobo ke
Zákonný rezervný fond
#alšie fondy, na ktoré sa nevz$ahujú záväzky z poistenia alebo
zaistenia
Neuhradená strata alebo nerozdelený zisk minulých rokov
Strata alebo zisk bežného obdobia
Dividendy ur ené na vyplatenie
Položky, ktoré znižujú vlastné zdroje
Nehmotný majetok
Vlastné akcie
Ú asti pod%a § 34 ods. 4 písm. c) zákona
Finan né nástroje pod%a § 34 ods. 4 písm. d) zákona
Položky pod!a § 34 ods. 6 zákona
Úvery, ktoré sp&"ajú podmienky pod%a § 34 ods. 7 zákona
z toho: úvery s pevnou dobou splatnosti
Cenné papiere, ktoré sp&"ajú podmienky pod%a § 34 ods. 9 zákona
z toho: cenné papiere s pevnou dobou splatnosti
Položky pod!a § 34 ods. 10 zákona
Skryté rezervy vzniknuté z ocenenia aktív
Rozdiel medzi nezillmerizovanou technickou rezervou na životné
poistenie a zillmerizovanou technickou rezervou na životné poistenie
alebo iasto ne zillmerizovanou technickou rezervou na životné
poistenie
Celková poistná suma v životnom poistení
Nezillmerizovaná technická rezerva na životné poistenie alebo
iasto ne zillmerizovaná technická rezerva na životné poistenie
Odložené obstarávacie náklady na poistné zmluvy v životnom
poistení
Polovica nesplateného základného imania
Upísané základné imanie nesplatené
Položka pod!a § 94 ods. 4 zákona
Odhad výšky ro ného zisku pois$ovne alebo pobo ky zahrani nej
pois$ovne
Výška ro ného zisku pois$ovne alebo pobo ky zahrani nej pois$ovne
za posledných pä$ rokov (aritmetický priemer)
Priemerná zostatková poistná doba
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. r.

Stav

b
1
2
3
4
5

1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

Ppn (USO) 23-01
I!O

Názov ovládajúcej osoby

3. Požadovaná miera solventnosti
Zaistenie životného
a neživotného
poistenia
a
b
1
2
3
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 1, poistné odvetvia uvedené v prílohe . 1 k zákonu asti A bodoch 1, 2 a 5
1
Technické rezervy pod%a prílohy . 1
z toho: podiel zais$ovate%ov
2
Koeficient zaistenia pod%a prílohy . 1
3
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 1
4
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 2, poistné odvetvia uvedené v prílohe . 1 k zákonu asti A bodoch 1, 2, a 5
Rizikový kapitál
5
z toho: všetky poistenia okrem krátkodobých poistení pre prípad smrti s
6
poistnou dobou do piatich rokov
z toho: krátkodobé poistenia pre prípad smrti s poistnou dobou od troch do
7
piatich rokov
Položka

. r. Životné poistenie

Neživotné
poistenie

8
z toho: krátkodobé poistenia pre prípad smrti s poistnou dobou do troch rokov
9
Podiel zais$ovate%ov na rizikovom kapitále
Koeficient zaistenia pod%a prílohy . 2
10
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 2
11
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 1, poistné odvetvie uvedené v prílohe . 1 k zákonu asti A bode 3
Technické rezervy pod%a prílohy . 1
12
z toho: podiel zais$ovate%ov
13
Koeficient zaistenia pod%a prílohy . 1
14
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 1
15
Požadovaná miera solventnosti, poistné odvetvie uvedené v prílohe . 1 k zákonu asti A bode 4
Technické rezervy pod%a prílohy . 1
16
z toho: podiel zais$ovate%ov
17
Koeficient zaistenia pod%a prílohy . 1
18
Technické rezervy pod%a prílohy . 3
19
z toho: podiel zais$ovate%ov
20
Koeficient zaistenia pod%a prílohy . 3
21
!isté prevádzkové náklady pod%a prílohy . 4
22
Rizikový kapitál
23
z toho: podiel zais$ovate%ov
24
Koeficient zaistenia pod%a prílohy . 2
25
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 1
26
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 3
27
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 4
28
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 2
29
Požadovaná miera solventnosti pre neživotné poistenie, pripoistenie životného poistenia a zaistenie pod!a prílohy . 5
Technické poistné
30
Technické poistné pre poistné zmluvy poistných odvetví B11 až B13 a pre
zaistné zmluvy kryjúce riziká poistných odvetví B11 až B13
31
Zaslúžené poistné
32
Zaslúžené poistné pre poistné zmluvy poistných odvetví B11 až B13 a pre
zaistné zmluvy kryjúce riziká poistných odvetví B11 až B13
33
Odvod asti poistného pod%a § 33 zákona
34
Objem poistného
35
Objem poistného do 53 100 000 eur vrátane
36
z toho: poistenie choroby pod%a prílohy . 5
37
Objem poistného prevyšujúci 53 100 000 eur
38
z toho: poistenie choroby pod%a prílohy . 5
39
Technické poistné plnenia vrátane zmeny rezerv posledných troch rokov
40
z toho: podiel zais$ovate%ov
41
Koeficient zaistenia pod%a prílohy . 5
42
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 5
43
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Požadovaná miera solventnosti pre neživotné poistenie, pripoistenie životného poistenia a zaistenie pod!a prílohy . 6
Po et rokov pod%a § 2 ods. 1
44
Technické poistné plnenia za obdobie pod%a § 2 ods. 1
45
Technické poistné plnenia za obdobie pod%a § 2 ods. 1 pre zmluvy poistných
odvetví B11 až B13 a pre zaistné zmluvy kryjúce riziká poistných odvetví B11
až B13
46
Zmena technickej rezervy na poistné plnenia za obdobie pod%a § 2 ods. 1
47
Zmena technickej rezervy na poistné plnenia za obdobie pod%a § 2 ods. 1 pre
zmluvy poistných odvetví B11 až B13 a pre zaistné zmluvy kryjúce riziká
poistných odvetví B11 až B13
48
Regresy pod%a prílohy . 6 vzniknuté za obdobie pod%a § 2 ods. 1, ak nie sú
49
zoh%adnené v nákladoch na poistné plnenia
Priemerné technické poistné plnenia vrátane zmeny rezerv
50
Priemerné technické poistné plnenia vrátane zmeny rezerv do 37 200 000 eur
51
vrátane
z toho: poistenie choroby pod%a prílohy . 6
52
Priemerné technické poistné plnenia vrátane zmeny rezerv prevyšujúce 37 200
53
000 eur
z toho: poistenie choroby pod%a prílohy . 6
54
Koeficient zaistenia pod%a prílohy . 6
55
Požadovaná miera solventnosti pod!a prílohy . 6
56
Minimum požadovanej miery solventnosti pre neživotné poistenie, pripoistenie životného poistenia a zaistenie pod!a prílohy . 7
Požadovaná miera solventnosti za predchádzajúci rok
57
Technická rezerva na poistné plnenie znížená o podiel zais$ovate%ov na konci
58
roka
Technická rezerva na poistné plnenie znížená o podiel zais$ovate%ov na za iatku
roka
59
Index nárastu technickej rezervy na poistné plnenia, maximálne 1
60
Minimálna hodnota požadovanej miery solventnosti
61
Požadovaná miera solventnosti pre neživotné poistenie, pripoistenie životného poistenia a zaistenie
Požadovaná miera solventnosti
62
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Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (USO) 23-01
1. V kolónke Názov ovládajúcej osoby sa uvedie názov pois ovne alebo zais ovne, ktorá
podlieha doh!adu nad skupinou v zmysle § 49 ods. a) zákona.
2. V kolónke Stav ku d"u sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.
3. Osobou zodpovednou za výkaz sa rozumie fyzická osoba, ktorá zodpovedá
za správnos údajov vo výkaze a zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska
prostredníctvom informa#ného systému STATUS DFT. Ak je viac takýchto osôb,
uvádza sa jedna z nich pod!a interných pravidiel pois ovne alebo pobo#ky
zahrani#nej.
4. Údaje sa vyp$"ajú za pois ovaciu #innos a za zais ovaciu #innos v #lenení pod!a
druhu poistenia. Ak zais ovacia #innos vykonávaná pois ov"ou alebo pobo#kou
zahrani#nej pois ovne sp$"a podmienky pod!a § 34 ods. 13 a 14 zákona, údaje
za zais ovaciu #innos sa vykazujú v samostatnom st$pci.
5. Kolónky vyzna#ené šedou farbou sa nevyp$"ajú.
6. V kolónke Finan#né zdroje poskytnuté pobo#ke vykazuje pobo#ka zahrani#nej
pois ovne pod!a § 2 ods. 5 zákona alebo pobo#ka zahrani#nej zais ovne pod!a § 2
ods. 11 zákona finan#né zdroje, ktoré jej boli poskytnuté.
7. V kolónke Neuhradená strata alebo nerozdelený zisk minulých rokov sa vykazuje
hospodársky výsledok minulých rokov a hospodársky výsledok v schva!ovacom
období. Zisk sa vykazuje s kladným znamienkom a strata sa vykazuje so záporným
znamienkom.
8. V kolónke Strata alebo zisk bežného obdobia sa vykazuje hospodársky výsledok
bežného obdobia. Zisk sa vykazuje s kladným znamienkom a strata sa vykazuje so
záporným znamienkom.
9. V kolónke %alšie fondy, na ktoré sa nevz ahujú záväzky z poistenia alebo zaistenia sa
vykazuje emisné ážio, kapitálové fondy, oce"ovacie rozdiely a fondy tvorené zo zisku
okrem rezervného fondu.
10. Obsahová nápl" kolónky Nehmotný majetok je vymedzená medzinárodnými
ú#tovnými štandardami IAS/IFRS pod!a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) #. 1606/2002 zo d"a 19. júla 2002 o uplat"ovaní medzinárodných ú#tovných
noriem (Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) a Nariadenia Komisie (ES) #. 1725/2003
z 29. septembra 2003 o prijatí ur#itých medzinárodných ú#tovných noriem v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) #. 1606/2002 (Ú. v. EÚ L 261,
13. 10. 2003) v platnom znení. Vo výpo#te skuto#nej miery solventnosti sa do
nehmotného majetku nezah&"ajú obstarávacie náklady na poistné zmluvy a poistné
zmluvy nadobudnuté v rámci portfóliového prevodu.
11. Kolónka Celková poistná suma v životnom poistení sa vykazuje za poistné zmluvy,
ku ktorým sa tvorí nezillmerizovaná technická rezerva na životné poistenie alebo
#iasto#ne zillmerizovaná technická rezerva na životné poistenie.
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12. Kolónka Odložené obstarávacie náklady na poistné zmluvy v životnom poistení sa
vykazuje za poistné zmluvy, ku ktorým sa tvorí nezillmerizovaná technická rezerva
na životné poistenie alebo #iasto#ne zillmerizovaná technická rezerva na životné
poistenie.
13. V kolónke Priemerná zostatková poistná doba sa vykazuje priemerná doba
do splatnosti poistných zmlúv v životnom poistení ku d"u vykazovania.
14. Technickým poistným sa rozumejú všetky sumy poistného upravené o stornované
poistné a o poskytnuté z!avy z poistného, splatné pod!a poistných zmlúv za sledované
obdobie.
15. Zaslúženým poistným sa rozumie technické poistné upravené o zmenu rezervy
na poistné budúcich období okrem rezervy na neukon#ené riziká.
16. V kolónke Koeficient zaistenia pod!a prílohy #. 1 v riadku 3 sa vykazuje koeficient
zaistenia pod!a prílohy #. 1 pre poistné odvetvia uvedené v prílohe #. 1 #asti A bodoch
1, 2 a 5 zákona.
17. V kolónke Koeficient zaistenia pod!a prílohy #. 1 v riadku 14 sa vykazuje koeficient
zaistenia pod!a prílohy #. 1 pre poistné odvetvie uvedené v prílohe #. 1 #asti A bode 3
zákona.
18. V kolónke Koeficient zaistenia pod!a prílohy #. 1 v riadku 18 sa vykazuje koeficient
zaistenia pod!a prílohy #. 1 pre poistné odvetvie uvedené v prílohe #. 1 #asti A bode 4
zákona.
19. V kolónke Koeficient zaistenia pod!a prílohy #. 2 v riadku 10 sa vykazuje koeficient
zaistenia pod!a prílohy #. 2 pre poistné odvetvia uvedené v prílohe #. 1 #asti A bodoch
1, 2 a 5 zákona.
20. V kolónke Koeficient zaistenia pod!a prílohy #. 2 v riadku 25 sa vykazuje koeficient
zaistenia pod!a prílohy #. 2 pre poistné odvetvie uvedené v prílohe #. 1 #asti A bode 4
zákona.
21. Použité skratky:
#.r. - #íslo riadku,
r. – riadok,
tis. – tisíc.
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Príloha . 12 k opatreniu . 25/2008
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spolo enstiev a Európskej únie
1. Prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych
predpisov a správnych opatrení vz!ahujúcich sa na za atie a vykonávanie priameho
poistenia s výnimkou životného poistenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01),
v znení smernice Rady 76/580/EHS z 29. júna 1976 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ
06/zv. 01), v znení smernice Rady 84/641/EHS z 10. decembra 1984 (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice Rady 87/343/EHS z 22. júna 1987
(Mimoriadne vydanie Ú. v. 06/zv. 01), v znení smernice Rady 87/344/EHS z 22. júna
1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice Rady 88/357/EHS z 22.
júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice Rady 90/618/EHS
z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice Rady
92/49/EHS z 18. júna 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice
Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ
06/zv. 02), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES zo 16. mája
2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 03), v znení smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2002/13/ES z 5. marca 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 04), v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ 6/ zv. 4), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES
z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005), v znení smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005), v znení smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2006/101/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363,
20.12.2006).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom
poistení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 06) v znení smernice Rady 2004/66/ES
z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 01.05.2004), v znení smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 79, 24.03.2005), v znení smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES z 16. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 323,
09.12.2005), v znení smernice Rady 2006/101/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363,
20.12.2006), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra
2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21.09.2007), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/19/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19.03.2008).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom
doh"ade nad pois!ov#ami v skupine pois!ovní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 03),
v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/ zv. 4), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady
2005/1/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005), v znení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo d#a 16. novembra 2005
o zaistení, ktorou sa menia a dop$#ajú smernice Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, ako aj
smernice 98/78/ES a 2002/83/ES (Ú. v. EÚ L 323, 9. 12. 2005), v znení smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247,
21.09.2007), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/37/ES z 11. marca
2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20.03.2008).
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