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R O Z H O D N U T I E

Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa
§ 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon č. 747/2004 Z. z.“ alebo
„zákon o dohľade nad finančným trhom“ alebo „zákon o dohľade“) uskutočnila
druhostupňové konanie podľa tretej časti (§ 12 až § 34a) zákona o dohľade o rozklade
datovanom 23. 11. 2020, doručenom Národnej banke Slovenska (ďalej tiež „NBS“)
24. 11. 2020, ktorý podala spoločnosť NOVIS Insurance Company, NOVIS
Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.,
IČO: 47 251 301, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5851/B (ďalej tiež
„NOVIS Poisťovňa“, alebo „účastníčka konania“ alebo „účastníčka“) proti prvostupňovému
rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom, úseku
dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa č. sp. NBS1-000-054-839, č. z. 100-000-258-757
z 5. 11. 2020 (ďalej tiež „rozhodnutie o vydaní predbežného opatrenia,“ alebo „predbežné
opatrenie“ alebo „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým boli uložené povinnosti NOVIS
Poisťovni podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona o dohľade na zabezpečenie účelu konania začatého
doručením predbežného opatrenia, vo vzťahu ku všetkému majetku a všetkým úkonom NOVIS
Poisťovne, vrátane úkonov súvisiacich s jej poisťovacou činnosťou, a to: v časti I. výroku
povinnosť zdržať sa voľného nakladania s aktívami v rozsahu úkonov taxatívne uvedených
v písmenách a) až d), okrem úkonov určených vo výnimkách i až ix, v časti II. výroku povinnosť
predložiť a predkladať v stanovených lehotách informácie a podklady určené v písmenách a)
až e) a v časti III. výroku povinnosť oznámiť NBS v stanovenom termíne predloženie žiadostí
a informácií podľa častí I. a II. výroku aj emailovou správou.
Banková rada Národnej banky Slovenska (ďalej tiež „Banková rada NBS“ alebo „BR NBS“
alebo „banková rada“) o uvedenom rozklade NOVIS Poisťovne takto
rozhodla:
Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 a 3 zákona o dohľade
prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom
NBS1-000-054-839, č. z. 100-000-258-757 z 5. 11. 2020 o vydaní predbežného opatrenia

1. m e n í v časti uvádzacej vety výroku tak, že uvádzacia veta výroku znie nasledovne:
„spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia
di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., IČO: 47 251 301, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2,
811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 5851/B (ďalej len „účastník konania“) podľa ustanovenia § 25 ods. 1 písm. a)
a b)zákona č. 747/2004 Z. z.“
2. m e n í časť I. písm. a) až d) výroku, okrem časti I. za písm. d) výroku týkajúcej sa výnimiek
z uložených povinností, tak, že znie nasledovne:
„I. povinnosť zdržať sa nakladania s majetkom mimo obvyklého hospodárenia, najmä
a) vykonávania akýchkoľvek úkonov s cieľom odplatne alebo bezodplatne previesť
vlastnícke právo alebo zriadiť záložné právo k veciam, právam alebo iným majetkovým
hodnotám,
b) vykonávania akýchkoľvek úkonov smerujúcich k znižovaniu hodnoty majetku,
c) vyplácania akýchkoľvek plnení osobám, ktoré sú osobami so špecifickým vzťahom
k účastníkovi konania najmä vo vzťahu k akcionárom účastníka konania, k členom
štatutárneho orgánu účastníka konania, k členom dozornej rady účastníka konania,
k iným osobám, ktoré riadia účastníka konania, k osobám zodpovedným za kľúčové
funkcie v účastníkovi konania, ako aj im blízkym osobám a právnickým osobám, v ktorých
členovia štatutárneho orgánu účastníka konania, členovia dozornej rady účastníka
konania, iné osoby riadiace účastníka konania, osoby zodpovedné v účastníkovi konania
za kľúčové funkcie a im blízke osoby sú členmi štatutárneho orgánu, členmi dozornej
rady, alebo vedúcimi zamestnancami, alebo v ktorých majú tieto osoby majetkovú účasť
a právnickým osobám, ktoré majú kontrolu nad účastníkom konania (ďalej len „osoby
so špecifickým vzťahom k účastníkovi“).
d) zvyšovania záväzkov nad rozsah, ktorý je nevyhnutný na výkon bežnej podnikateľskej
činnosti povinného.“.
3. z r u š u j e časť I. za písm. d) výroku týkajúcu sa výnimiek z uložených povinností a
v r a c i a v e c v tejto časti na ďalšie prvostupňové konanie a nové rozhodnutie
4. m e n í časť II. písm. a) výroku tak, že znie nasledovne:
„a) predložiť do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia tohto rozhodnutia účastníkovi
konania informácie o všetkých bankových účtoch a o všetkých majetkových účtoch
s cennými papiermi účastníka konania vedených finančnými inštitúciami v tuzemsku
aj v zahraničí, v rámci ktorých účastník konania uvedie minimálne číslo účtu, názov
finančnej inštitúcie, v ktorej je príslušný účet vedený, a stav účtu ku dňu vykonateľnosti
tohto rozhodnutia, ako aj stav účtu ku koncu kalendárneho mesiaca bezprostredne
predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom nadobudlo vykonateľnosť toto
rozhodnutie, pričom tieto stavy sa
- v prípade bankových účtov vyjadria výškou finančných prostriedkov na príslušnom
účte a uvedením meny, v ktorej je tento účet vedený a
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- v prípade majetkových účtov s cennými papiermi vyjadria názvom, identifikátorom
ISIN, množstvom jednotiek, jednotkovou nominálnou hodnotou, jednotkovou trhovou
cenou ako aj celkovou nominálnou hodnotou a celkovou trhovou cenou všetkých
jednotlivých aktív na každom z týchto účtov osobitne“.
5. m e n í časť III. výroku tak, že znie nasledovne:
„III. a súbežne povinnosť
v deň predloženia informácií podľa písm. b) časti II. výroku tohto rozhodnutia oznámiť

orgánu dohľadu predloženie predmetnej informácie e-mailovou správou poslanou
na adresu poistenie@nbs.sk (ďalej len „predbežné opatrenie“).“,
a v ostatných častiach prvostupňové rozhodnutie p o t v r d z u j e a zároveň rozklad NOVIS

Poisťovne v časti smerujúcej voči potvrdzovaným častiam výroku prvostupňového
rozhodnutia z a m i e t a.
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