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ČO JE TO POISTNÝ PODVOD A AKO SA DÁ DOKÁZAŤ?

Najčastejšie páchanými podvodmi na Slovensku sú poisťovacie podvody súvisiace s
poistením vozidiel. Často ide o antidatovanie zmlúv, zvyšovanie skutočnej škody, fingované
krádeže vozidiel a predstierané dopravné nehody.
Trestným činom je podvod, pri ktorom vznikne škoda vo výške minimálne osemtisíc korún.
Trestného činu s označením poisťovací podvod sa dopustí nielen človek, ktorý dostal
peniaze, na ktoré nemá nárok, ale trestné je už aj pokúsiť sa o podvod či spolupracovať na
ňom. Trest odňatia slobody môže byť podľa výšky škody až pätnásť rokov.
Poisťovne sa chránia pred podvodníkmi vlastnými silami, budujú si sekcie špecializované na
ich odhaľovanie. Spolupracujú aj s detektívnymi kanceláriami a vo vlastných radoch
zavádzajú viacstupňovú kontrolu pri likvidovaní poistných udalostí. Na druhej strane si
vymieňajú informácie o podozrivých prípadoch i klientoch a využívajú centrálnu evidenciu
poistných udalostí.
Ani najväčšie úsilie poisťovní však niekedy nestačí. Ide spravidla o dobre premyslené,
organizované a do detailov pripravené poistné podvody. Hoci poisťovňa evidentne vie, že ide
o podvod, nie je v jej silách dokázať ho. Páchatelia majú v týchto prípadoch spojencov aj v
radoch znalcov, policajtov, predajcov automobilov, colníkov či lekárov.
Ak poisťovňa napíše veľmi kulantne malému podvodníčkovi, že poistné plnenie nevyplatí,
pretože nesplnil všetky podmienky dohodnuté v poistnej zmluve, a naznačí tak, že vie, o čo
ide, spravidla sa klient zľakne a nechá to tak. Ale dobre podkutý organizovaný podvodník
poisťovňu pokojne zažaluje.
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Poisťovacie podvody je ťažké odhaliť a ešte ťažšie je ich dokázať. Ide o latentný druh
kriminality, nevidno ju a v podstate mnohým ľuďom neprekáža, aj keď sa o nej dozvedia.
Málokto si však uvedomí, že ovplyvňuje aj jeho peňaženku. Výška vyplatených poistných
náhrad sa totiž premieta do ceny nových poistných zmlúv. A tak keď dosvedčíte známemu,
ktorý nemá havarijné poistenie, že práve vy ste mu auto oškreli, on ušetrí pár tisícok, ale
prispejete mu na ne aj vy.
Poisťovacie podvody podľa odhadov odborníkov zvyšujú cenu poistenia približne o dvadsať
percent. Taký je európsky priemer. Odhady na Slovensku sú okolo desať až pätnásť percent,
ako uviedol tajomník sekcie pre boj s poisťovacími podvodmi Slovenskej asociácie poisťovní.
Teda ak predpísané poistné dosahuje okolo 50 miliárd korún ročne, podvodníci vylákajú
neoprávnene od poisťovní približne 5 - 8 miliárd korún ročne. A skladáme sa na ne všetci.
Údaje, ktoré o pokusoch o poisťovacie odvody pre Profit uviedli rôzne slovenské poisťovne, v
podstate oscilujú okolo uvedeného intervalu.
Allianz – Slovenská poisťovňa (Allianz – SP) uviedla, že na základe jej skúseností a
policajných štatistík je počet pokusov o poisťovací podvod podstatne vyšší. Pohybuje sa vraj
od 30 do 50 percent z nahlásených poistných udalostí. Väčšina poisťovní, a to najmä
zahraničných, vychádza zo štatistík, ktoré vyjadrujú iba odhalené podvody. Tieto čísla sú
omnoho nižšie a nevyjadrujú počet neodhalených podvodov.
V Kooperative tvoria pokusy o poisťovacie podvody asi 20 až 25 percent zo všetkých
hlásených poistných udalostí. Riziko poistných podvodov sa vo všeobecnosti zvyšuje s
narastajúcim počtom klientov. Ale nemožno tvrdiť, že ide o paralelný jav. Počet podvodov
súvisí podľa poznatkov Kooperativy skôr s určitou sezónnosťou, keď častejšie vznikajú škody
na majetku a niektorí poistení sa snažia využiť tento stav v domnienke, že fingovaná škoda
ujde pozornosti.
V poisťovni Uniqa majú zase skúsenosti, že počet pokusov o podvody zostáva z roka na rok
na rovnakej úrovni, ale niekedy prechádza k presunom medzi jednotlivými druhmi poistenia,
napríklad z poistenia motorových vozidiel do životného poistenia.

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5, e-mail: maag@euba.sk

