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Cieľ
�spoznať legislatívné normy  

�oboznámiť sa so zákonom o 
poisťovníctve 



Štruktúra prednášky

Problémové okruhy 

�Legislatíva Slovenskej  republiky

�Zákon o poisťovníctve



Legislatíva Slovenskej  republiky

�Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v 
platnom znení

�Zákon NR SR č. 95/2002 Z. z. o 
poisťovníctve v znení neskorších 
predpisov

�Zákon NR SR č. 747/2004 Z. z. o 
dohľade nad finančným trhom



LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

�Zákon NR SR č. 381/2001 Z. z. 
o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla

�Zákon NR SR č. 340/2005 Z.z. 
o sprostredkovaní poistenia 
a sprostredkovaní zaistenia



ZÁKON NR SR  Č. 95/2002
O POISŤOVNÍCTVE V PLATNOM ZNENÍ

�VVVVššššeobecneobecneobecneobecnéééé ustanoveniaustanoveniaustanoveniaustanovenia

�Podmienky pre vykonPodmienky pre vykonPodmienky pre vykonPodmienky pre vykonáááávanie poisvanie poisvanie poisvanie poisťovacej           ovacej           ovacej           ovacej           
činnosti ainnosti ainnosti ainnosti a zaiszaiszaiszaisťovacej ovacej ovacej ovacej činnostiinnostiinnostiinnosti

�PoPoPoPožiadavky na podnikanie v poisiadavky na podnikanie v poisiadavky na podnikanie v poisiadavky na podnikanie v poisťovnovnovnovnííííctvectvectvectve

�DohDohDohDohľad nad poisad nad poisad nad poisad nad poisťovnovnovnovnííííctvomctvomctvomctvom

�SpoloSpoloSpoloSpoločnnnnéééé, prechodn, prechodn, prechodn, prechodnéééé aaaa zzzzáááávereverevereverečnnnnéééé ustanoveniaustanoveniaustanoveniaustanovenia



Prvá časť: VVVVššššeobecneobecneobecneobecnéééé ustanoveniaustanoveniaustanoveniaustanovenia

Predmet zPredmet zPredmet zPredmet záááákonakonakonakona upravuje vzťahy súvisiace 
�so vznikom, organizáciou, riadením, vykonávaním 
činnosti a zánikom poisťovní a zaisťovní

�s pôsobením poisťovní z iných členských členských 
štátov a ich pobočiek na území SR

�s pôsobením zahraničných poisťovní a ich pobočiek 
a zahraničných zaisťovní a ich pobočiek na území SR 

�výkon dohľadu nad poisťovníctvom



Vymedzenie základných pojmov
�poisťovacia  činnosť

�zaisťovacia  činnosť

�správa poistenia – správa zaistenia

�poistné riziko 

�poistný kmeň

�poistný druh

�likvidácia poistnej udalosti
�technická úroková miera



Poistný kmeň

súbor uzavretých poistných zmlúv, 

ako aj súbor záväzkov a 

pohľadávok, ktoré sa vzťahujú na 

tieto zmluvy



Poistný druh

samostatná skupina poistných odvetví, 

ktorá sa členia podľa rovnorodosti 

poisteného rizika



Technická úroková miera

úroková miera, ktorú poisťovňa a pobočka 

zahraničnej poisťovne používa na výpočet 

poistného a technickej rezervy na životné

poistenie pomocou poistnomatematických

metód



Druhá časť: VykonVykonVykonVykonáááávanie poisvanie poisvanie poisvanie poisťovacej ovacej ovacej ovacej činnosti innosti innosti innosti 
aaaa zaiszaiszaiszaisťovacej ovacej ovacej ovacej činnostiinnostiinnostiinnosti

�Poisťovňa

�Zahraničná poisťovňa

�Pobočka zahraničnej poisťovne

�Poistný druh
�životné poistenie 
�neživotné poistenie



Základné imanie
�pre životné poistenie 

• najmenej 4 mil. EUR

�pre poistné odvetvia 
neživotného poistenia  
• 3 - 5 mil. EUR



Tretia časť: PoPoPoPožiadavky na podnikanie viadavky na podnikanie viadavky na podnikanie viadavky na podnikanie v poispoispoispoisťovnovnovnovnííííctvectvectvectve

�Technické rezervy

�Solventnosť poisťovne

�Poistné

�Zodpovedný aktuár 

�Konflikt zaujmov

�Mlčanlivosť



Technické rezervy poisťovne 
a zaisťovne

�technická rezerva na poistné budúcich 
období

�technická rezerva na poistné plnenie

�technická rezerva na poistné prémie a 
zľavy



Technické rezervy poisťovne 
a zaisťovne

�technická rezerva na životné poistenie

�technická rezerva na krytie rizika 
z investovania finančných prostriedkov 
v mene poistených

�ďalšie technické rezervy



Solventnosť

� schopnos ť trvale zabezpe čiť

vlastnými zdrojmi úhradu 

záväzkov vyplývajúcich z 

uzavretých poistných zmlúv 

alebo zais ťovacích zmlúv



Zodpovedný aktuár
�sadzby  poistného a ich 
primeranosť

� určenia výšky TR a ich 
umiestnenia

�výpočet solventnosti  a minimálnej 
miery solventnosti



Štvrtá časť: DohDohDohDohľad nad poisad nad poisad nad poisad nad poisťovnovnovnovnííííctvomctvomctvomctvom

�nad činnos ťou 

	 poisťovne

	 zaisťovne

	 pobočky zahraničnej poisťovne

	 pobočky zahraničnej zaisťovne

	 poisťovacieho makléra

	 poisťovacieho agenta

	 Slovenskou kanceláriou poisťovateľov



Predmet dohľadu


 dodr žiavanie ustanovení zákona 

o pois ťovníctve a osobitných zákonov, v rozsahu 

z nich vyplývajúceho a, všeobecne záväzných 

právnych predpisov vydaných na ich vykonanie


 dodr žiavanie podmienok ur čených v povoleniach 

vydaných pod ľa platných právnych noriem



Činnosť dohľadu

� dohľad na konsolidovanom základe

� doplňujúci dohľad 

� sankcie

� ozdravný plán 

nútená spáva 



VaVaVaVaššššeeee
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ssssúúúú

vvvvíííítantantantanéééé



Pripomienky k obsahu a forme 

prednášky alebo ďalšie otázky k 

problematike teórie poistenia  

posielajte,  prosím,  na

maag@euba.sk



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť

Anna Majtánová


