
 

VÝPOČET POISTNÉHO PRI POISTENÍ  MAJETKU 

 Poisťovne sa opierajú predovšetkým o objektívne štatistické údaje zachytávajúce 

škodový vývoj a hospodárenie poisťovne.  Úlohou poistnej matematiky je stanoviť 

poistné v takej výške, aby vo svojom úhrne stačilo na vyplatenie poistných náhrad.  

Vychádza sa pritom: 

 zo škodových ukazovateľov - napr. škodová častosť (počet škôd za PO/počet 

platných poistení za PO), 

 zo škodových tabuliek. 

 Vytvárajú sa tzv. tarifné skupiny (skupiny s rôznymi sadzbami poistného) 

predstavujúce homogénne skupiny poistných zmlúv, pre ktoré je poistné riziko 

približne rovnaké.  Napr. rôzne obodovanie vodičov (pohlavie, vek, bydlisko, 

skúsenosti, typ auta, história). 

 
ŠKODOVÉ TABUĽKY (ŠT)  

 ŠT udávajú rozsah škôd v závislosti od nejakého parametra: 

 početnosť čiastkových škôd, 

 dĺžka trvania škody (napr. pri poistení denného odškodného za pobyt 

v nemocnici), 

 vek zomretých osôb (ÚT). 

 Zo škodovej tabuľky môžeme zistiť štruktúru škôd v závislosti od ich výšky. 

 Každá škodová tabuľka je modelovým zjednodušením skutočnosti.  Predpokladá 

sa, že súbor rizík je homogénny. 

 

 Postup zostavovania ŠT: 

 Vychádzame z pomeru škody k najvyššej možnej škode – tzv. škodový 

stupeň poistenia (0-1).  (škodový stupeň poistenia = škoda / najvyššia možná 

škoda) 

 Hodnoty škodového stupňa rozdelíme na určitý počet škodových skupín, 

ktoré predstavujú čiastkové intervaly (rešpektujeme pritom požadovanú presnosť 

výpočtu, keďže v rámci jednotlivých škodových skupín sa predpokladá, že 

priemerná škoda sa rovná aritmetickému priemeru dolnej a hornej hranice 

intervalu, t.j. zo ŠT nemožno spätne zistiť výšku jednotlivých škôd). 

 Máme dané nasledovné údaje:  počet platných poistení 50 000, 

nahlásené škody v Sk:  200, 400, ..., 9 600. (str. 178) 

 Rozdelíme hodnoty škodového stupňa na čiastkové intervaly po 0,1, t.j. 1 

000 Sk (alebo napr. po 0,2, t.j. 2 000 SK – v závislosti od požadovanej presnosti). 

 ŠT bude vyzerať nasledovne (napr. ako na str. 179): 

 

 

 

 

 

 

 Zo ŠT môžeme vypočítať priemerné odškodnenie (resp. priemernú 

škodu) podľa vzťahu: 

 

priem. odškodnenie (resp. priem. škoda) = celkový počet škôd / celková suma 

odškodnenia (resp. škody) 

 

NETTO POISTNÉ 

 Výpočet netto poistného vychádza z princípu ekvivalencie: 

 

počet poistených x netto poistné na 1 poisteného = počet škôd x priemerné PP na 1 PU 

 

 Netto poistné = škodová častosť x priemerné odškodnenie 

 Netto poistné = (počet škôd/počet poistených) x (suma vyplateného 

PP/počet PU) 

 

  Avšak len na základe netto poistného by poisťovne nemohli reálne fungovať.  

Rovnica ekvivalencie si na strane príjmov vyžaduje brutto poistné a úrokový výnos 

z prijatého poistného a na strane výdavkov aj náklady súvisiace s poisťovacou činnosťou. 


