
1 
 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 

Ustanovenia týkajúce sa pravidiel všeobecného prospechu 

 

 Pre  

poisťovne 

Osobitné pravidlá pre začatie a vykonávanie podnikania 

 Notifikácia a schvaľovanie produktov Notifikácia: 

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve 

§ 18, § 19, § 20, § 21 

 

Schvaľovanie produktov: 

Nie 

 Ochrana mien a názvov Nie 

 Štúdia efektívnosti pre vykonávanie 

podnikania v hostiteľskom členskom 

štáte  

Nie 

 Vytvorenie osobitných oddelení Nie 

 Iné osobitné pravidlá pre začatie 

podnikania 

Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník 

§ 21, § 23 

 Iné  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 

finančným trhom  

§ 1 

Prispôsobenie sa trhovej štruktúre hostiteľského štátu 

 Členstvo v asociácii Nie 

 Členstvo v garančnom fonde Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom 

zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

§ 20 ods. 3 až 6 
 Poskytovanie dát do registrov Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve 

§ 72 ods. 9 až 13 (register poistných 

udalostí) 

 

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom 

zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

§ 11, § 25 

(register poistenia zodpovednosti) 

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 
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8/2016 o predkladaní výkazov poisťovňou, 

zaisťovňou, pobočkou zahraničnej 

poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, 

poisťovňou z iného členského štátu, 

zaisťovňou z iného členského štátu, 

dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 

alebo doplnkovou dôchodkovou 

spoločnosťou 

 Profesný kódex vykonávania podnikania Nie 

 Iné Nie 

Obsah a forma zmlúv 

 Pravidlá týkajúce sa jazyka Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník 

§ 792b  

 Minimálny obsah produktov Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom 

zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

§ 6 

 Iné –  neprijateľné zmluvné podmienky 

 

Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník 

§ 52 až § 54 (spotrebiteľské zmluvy)  

Zverejňovanie 

 Osobitné predzmluvné informácie Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve 

§ 70 

 

Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník 

§ 792a, § 792b 

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 

8/2018 ktorým sa ustanovuje vzor 

dokumentu o dôležitých zmluvných 

podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy 

 Osobitné informácie pre vybrané 

produkty 

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve 

§ 70 ods. 1 písm. h),  

§ 70 ods. 4 

 Iné  Nie 

Zdaňovanie 

 Nepriame dane a parafiškálne poplatky 

 

Nepriama daň:  

8% z neživotného poistenia (okrem PZP) 

podľa zákona č. 213/2018 Z. z. o dani 

z poistenia 

(s účinnosťou od 1.1.2019) 

 

Parafiškálny poplatok: 

8% z prijatého poistného z povinného 

zmluvného poistenia zodpovednosti za 
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škodu spôsobenú prevádzkou motorového 

vozidla je poisťovňa  povinná odviesť na 

osobitný účet Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 

(zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve 

 § 68 ods. 1) 

 Priame dane Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  

Zdaňované sú príjmy nerezidentov zo 

zdrojov na území SR počas fiškálneho roka: 

https://www.financnasprava.sk/en/business

es/taxes-businesses/income-tax 

https://www.financnasprava.sk/en/business

es/taxes-businesses/income-tax/taxation-

of-incomes-businesses 

Týka sa to príjmov zo služieb 

poskytovaných na území SR aj aktivít 

vykonávaných cez pobočku na území SR 

Zohľadňujú sa aj dvojstranné zmluvy o 

zamedzení dvojitého zdanenia 

 Daňový zástupca Nie 

 Iné Nie 

Ďalšie ustanovenia súvisiace s vykonávaním podnikania 

 Poradenstvo Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve 

§ 70 ods. 1 písm. b), c) 

 Reklama a marketing Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve 

§ 70 ods. 1 písm. g) 

 

Zákon č. 220/1996 Z. z. o reklame 

 Provízie Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve 

§ 70 ods. 1 písm. b) 

 Obmedzenie slobody stanoviť poistné Nie 

 Služby po predaji (napr. vybavovanie 

nárokov, vybavovanie sťažností)  

Vybavovanie sťažností: 

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve 

§ 32, § 72 ods. 13 

 

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom 

sprostredkovaní a finančnom poradenstve 

§ 26 

 Iné Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa 

 

Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane 

https://www.financnasprava.sk/en/businesses/taxes-businesses/income-tax
https://www.financnasprava.sk/en/businesses/taxes-businesses/income-tax
https://www.financnasprava.sk/en/businesses/taxes-businesses/income-tax/taxation-of-incomes-businesses
https://www.financnasprava.sk/en/businesses/taxes-businesses/income-tax/taxation-of-incomes-businesses
https://www.financnasprava.sk/en/businesses/taxes-businesses/income-tax/taxation-of-incomes-businesses
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spotrebiteľa pri finančných službách na 

diaľku 

 

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred 

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o 

ochrane pred financovaním terorizmu 

Osobitné typy poistenia 

 Povinné zmluvné poistenie  

zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla 

 

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom 

zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

 Cestovné poistenie Nie 

 Iné  Poistenie profesijnej zodpovednosti za 

škodu napr. lekárov, poľovníkov, 

architektov.   

Rozhodné právo 

 Stanovenie rozhodného práva pre 

vybrané riziká 

Nie 

 Stanovenie výlučnej jurisdikcie Zákon č. 97/1963 Z. z. o medzinárodnom 

práve súkromnom a procesnom 

§ 37a písm. b), § 37e ods. 5 

 Iné – rozhodné právo Zákon č. 97/1963 Z. z. o medzinárodnom 

práve súkromnom a procesnom 

§ 10 

 


