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4
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 1. apríla 2008
o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami
a pobočkami zahraničných poisťovní

Národná banka Slovenska podľa § 43 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) a § 35 ods. 2
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ustanovuje:
§1
(1) Výkazy predkladané poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní sú tieto:
Označenie výkazu

Názov výkazu

_________________________________________________________________________________________________________________

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Ppn (BIL) 01-04
Ppn (VZS) 02-04
Ppn (PTZ) 03-04
Ppn (PTN) 04-04
Ppn (VOA) 05-04
Ppn (KML) 06-04
Ppn (ZOA) 07-04
Ppn (TAP) 08-01
Ppn (VZZ) 09-01
Ppn (LIK) 11-99
Ppn (STA) 12-01
Ppn (ZME) 13-99
Ppn (VZP) 14-01
Ppn (VPP) 15-99

o)
p)
q)
r)

Ppn (SUO) 16-99
Ppn (BIL) 17-04
Ppn (VZS) 18-04
Ppn (VCM) 19-01

s) Ppn (PUN) 21-01
t) Ppn (VOS) 22-04
u) F (NBS) 24-04
v) F (NBS) 25-04

Bilancia aktív a pasív,
Výkaz ziskov a strát,
Výkaz o poistnom trhu životného poistenia,
Výkaz o poistnom trhu neživotného poistenia,
Výkaz o aktívach,
Hlásenie o kmeňovom liste,
Zoznam akcionárov,
Výkaz o technických aspektoch poistenia,
Výkaz o záväzkoch v životnom poistení,
Hlásenie o určení likvidačných zástupcov,
Prehľad o všetkých podnetoch a sťažnostiach klientov,
Hlásenie o zmenách stanov a organizačnej štruktúry,
Výkaz o záväzkoch z poistných zmlúv,
Hlásenie o všeobecných poistných podmienkach, osobitných
poistných podmienkach, výpočte sadzieb poistného a technických
rezerv poisťovne,
Prehľad o splnení uloženého opatrenia,
Bilancia aktív a pasív za pobočku,
Výkaz ziskov a strát za pobočku,
Výkaz o činnostiach vykonávaných mimo územia Slovenskej
republiky,
Výkaz o poistných udalostiach v neživotnom poistení,
Výkaz o sprostredkovanom poistení,
Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív –
stavy,
Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív –
transakcie.
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(2) Vzory výkazov podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 22. Súčasťou príloh
sú aj metodiky na vypracúvanie týchto výkazov.
§2
(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a), e), p) a u) sa vypracúvajú štvrťročne,
z priebežných údajov k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka, z predbežných
údajov a z auditovaných údajov k poslednému dňu účtovného roka, za ktorý sa vypracúvajú.
(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. b) až d), q) a t) sa vypracúvajú štvrťročne,
z priebežných údajov k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka vždy za obdobie
od začiatku kalendárneho roka do konca príslušného kalendárneho štvrťroka, z predbežných
údajov a z auditovaných údajov vždy za celé účtovné obdobie, za ktoré sa výkaz vypracúva.
(3) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. v) sa vypracúva štvrťročne, z priebežných údajov,
predbežných údajov a z auditovaných údajov k poslednému dňu príslušného kalendárneho
štvrťroka vždy za obdobie od začiatku príslušného kalendárneho štvrťroka do konca
príslušného kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa výkaz vypracúva.
(4) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. h), i), m), r) a s) sa vypracúvajú ročne,
z auditovaných údajov k poslednému dňu účtovného obdobia vždy za celé účtovné obdobie.
Ak účtovné obdobie nie je zhodné s kalendárnym rokom, výkaz sa vypracúva ku koncu
účtovného obdobia z auditovaných údajov vždy za celé účtovné obdobie a ku koncu
kalendárneho roka z predbežných údajov za obdobie od začiatku kalendárneho roka do konca
kalendárneho roka.
(5) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. k) sa vypracúva ročne, k poslednému dňu
kalendárneho roka za obdobie od začiatku kalendárneho roka do konca kalendárneho roka.
(6) Výkazy neuvedené v odsekoch 1 až 5 sa vypracovávajú takto:
a) hlásenia podľa § 1 ods. 1 písm. f) a g) sa vypracúvajú štvrťročne, k poslednému dňu
príslušného kalendárneho štvrťroka,
b) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. j) sa vypracúva ku dňu určenia a ku dňu zmeny každého
likvidačného zástupcu,
c) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. l) sa vypracúva ku dňu schválenia zmien stanov valným
zhromaždením a ku dňu prijatia rozhodnutia o zmene organizačnej štruktúry,
d) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. n) sa vypracúva ku dňu schválenia
1. zmeny všeobecných poistných podmienok,
2. zmeny osobitných poistných podmienok,
3. zmeny výpočtov sadzieb poistného,
4. zmeny výpočtov technických rezerv,
5. nových všeobecných poistných podmienok,
6. nových osobitných poistných podmienok,
7. nových výpočtov sadzieb poistného,
8. nových výpočtov technických rezerv,
e) prehľad podľa § 1 ods. 1 písm. o) sa vypracúva ku dňu, ktorý bol právoplatným
rozhodnutím uložený ako deň splnenia uloženého opatrenia.
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§3
(1) Výkazy poisťovní a pobočiek zahraničných poisťovní podľa § 1 ods. 1 sa
predkladajú elektronicky takto:
a) výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až e), p), q), t) až v) vypracované z priebežných
a predbežných údajov sa predkladajú do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka
a výkazy vypracované z auditovaných údajov do troch mesiacov po uplynutí účtovného
obdobia,
b) výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. h), i), m), r) a s) vypracované z predbežných údajov sa
predkladajú do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka a výkazy vypracované
z auditovaných údajov do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia,
c) výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. k) sa predkladá do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka,
d) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. f) sa predkladá do piatich pracovných dní po uplynutí
kalendárneho štvrťroka,
e) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. g) sa predkladá do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroka,
f) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. j) sa predkladá do siedmich pracovných dní odo dňa
ustanovenia alebo zmeny likvidačného zástupcu,
g) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. l) sa predkladá do desiatich pracovných dní odo dňa
prijatia zmien stanov a organizačnej štruktúry,
h) hlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. n) sa predkladá do desiatich pracovných dní odo dňa
schválenia zmien alebo schválenia nových všeobecných poistných podmienok, osobitných
poistných podmienok, výpočtu sadzieb poistného a technických rezerv,
i) prehľad podľa § 1 ods. 1 písm. o) sa predkladá do desiatich pracovných dní odo dňa
uplynutia lehoty na splnenie uloženého opatrenia.
(2) Elektronickým predkladaním výkazov podľa odseku 1 sa rozumie predkladanie
výkazov v aplikačnom programovom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT –
Zber, spracovanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu Slovenskej
republiky.
§4
(1) Poisťovňou vyhotovené výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až o) a písm. s) až v) sa
predkladajú súhrnne za poisťovacie činnosti a zaisťovacie činnosti poisťovne vykonávané na
území Slovenskej republiky, a v ostatných členských štátoch na základe práva slobodného
poskytovania služieb bez zriadenia pobočky a prostredníctvom pobočky.
(2) Poisťovňou vyhotovené výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. p) a q) sa predkladajú za
činnosti pobočiek poisťovne vo všetkých štátoch okrem Slovenskej republiky, v ktorých je
poisťovňa oprávnená vykonávať poisťovacie činnosti prostredníctvom pobočky.
(3) Poisťovňou vyhotovený výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. r) sa predkladá za činnosť,
ktorú poisťovňa vykonáva mimo územia Slovenskej republiky a to prostredníctvom pobočky
alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky.
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(4) Pobočkou zahraničnej poisťovne vyhotovené výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až
o) a písm. s) až v) sa predkladajú Národnej banke Slovenska za poisťovacie činnosti pobočky
zahraničnej poisťovne vykonávané na území Slovenskej republiky.
§5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2008.

Ivan Šramko v. r.
guvernér
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