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PRÍLOHY 

Ročné kvantitatívne výkazy k 31.12.2017. 

Zoznam Spoločnosťou predkladaných výkazov, ktoré ale nie sú zahrnuté  v prílohe I.                  

 

Náklady a výnosy so spriaznenými stranami.  
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Zhrnutie 

 

Táto správa poskytuje informácie týkajúce sa rozpočtového roka 2017 Poisťovne Slovenskej 

sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len Spoločnosť, Poisťovňa alebo PSLSP), tak 

ako je požadované podľa: 

- Zákona č.39/2015 o poisťovníctve a o zmene niektorých zákonov, 

- Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa 

dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a 

vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II). 

Spoločnosť má riadne definovaný systém správy a riadenia za účelom riadneho a obozretného 

riadenia poisťovacej činnosti s ohľadom na riadenie rizík. Účinnosť systému je zabezpečená 

transparentnou organizačnou štruktúrou, kde sú jasne stanovené zodpovednosti. Organizačná 

štruktúra a riadenie Spoločnosti umožňujú rýchle reakcie na meniace sa prostredie, v ktorom 

pôsobí a tým predchádzať, resp. znižovať riziká vyplývajúce z obchodnej činnosti 

Spoločnosti.  

Spoločnosť v rámci roka 2017 vykonala niekoľko procesov riadenia rizík vrátane vlastného 

posúdenia rizík a solventnosti (ORSA). Stanovila celkový rizikový profil, kde posúdila všetky 

materiálne riziká Spoločnosti. Rizikový profil Spoločnosti definuje hrozby vyplývajúce 

z obchodného a finančného plánovania Spoločnosti s ohľadom na jej stratégiu. Všetky 

materiálne riziká, ktorým Spoločnosť čelí sú pokryté štandardným vzorcom.  

K 31.12.2017 je solventnosť Spoločnosti viac ako 219%, čím potvrdzuje svoju stabilitu 

a spoľahlivosť voči svojim klientom.  

Rok 2017 bol pre Spoločnosť mimoriadne úspešný, dosiahla predpísané poistné na úrovni 

154,3 mil. EUR čo predstavuje nárast o 73% v porovnaní s rokom 2016. Zisk pred zdanením 

dosiahol úroveň 18 mil. EUR a naše produkty si vybralo už viac ako 490 000 klientov. 

Základom úspechu je flexibilita produktov, efektívne procesy, spokojnosť klientov 

s poskytujúcim servisom.   
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So všetkými úspechmi štartujeme do roku 2018, ktorý bude rokom zásadných zmien 

a množstva nových výziev. Naďalej chceme posilňovať našu orientáciu na bežne platenú 

produkciu a aj napriek nízkym výnosom na finančných trhoch klientom nadštandardne 

pripisovať podiely na prebytkoch z investovania aj v budúcnosti. Jedným so strategických 

cieľov Vienna Insurance Group je rozvoj oblasti bankopoistenia. Za účelom posilnenia 

pozície v bankopoistení predstavenstvo Spoločnosti 27. októbra 2017 schválilo Návrh zmluvy 

o zlúčení Spoločnosti so spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 

Group. Valné zhromaždenie, schválilo zlúčenie dňa 28. februára 2018. Dátum účinnosti 

zlúčenia spoločností je 1. apríl 2018. Spojenie zdrojov a kompetencií oboch spoločností 

predpokladá vytvorenie silnej, stabilnej spoločnosti s vedúcim postavením na poistnom trhu. 
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A. Činnosť a výkonnosť 

 

A.1 Činnosť 

 

Základné údaje o Spoločnosti 

 

Obchodné meno:  

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group 

Sídlo:  

Tomášikova 48  

832 68 Bratislava  

Slovenská republika  

Právna forma:  

akciová spoločnosť 

Orgán dohľadu: 

Národná banka Slovenska 

Imricha Karvaša 1 

813 25 Bratislava 

 

Externý audítor: 

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. 

Twin City Business Centre, blok A 

Karadžičova 2 

815 32 Bratislava 
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Akcionári Spoločnosti 

 

Majoritným akcionárom Spoločnosti je VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener 

Versicherung Gruppe s 90 % podielom na jej základnom imaní. Kooperativa poisťovňa, a. s. 

Vienna Insurance Group a Slovenská sporiteľňa, a. s. disponujú každá 5 % podielom. 

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 

Vienna Insurance Group (ďalej tiež ako „VIG“ alebo „Skupina“) je spoločnosť s najlepším 

ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX. Spoločnosť Vienna Insurance 

Group, so sídlom vo Viedni, je jednou z vedúcich poistných skupín v krajinách strednej a 

východnej Európy. Okrem kmeňového trhu v Rakúsku je Vienna Insurance Group 

prostredníctvom podielov na poisťovniach aktívna v Albánsku, Bielorusku, Bosne a 

Hercegovine, Bulharsku, v Českej republike, na Čiernej Hore, Estónsku, Gruzínsku, 

Chorvátsku, Lichtenštajnsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Macedónii, Moldavsku, Nemecku, 

Poľsku, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajine. Okrem toho pôsobia 

pobočky Wiener Städtische Versicherung v Taliansku a Slovinsku ako aj Donau Versicherung 

v Taliansku. Na rakúskom trhu je Vienna Insurance Group zastúpená spoločnosťami Wiener 

Städtische Versicherung, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung. 

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým 

a právnickým osobám viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje 

služby takmer 1,1 miliónu klientov prostredníctvom viac ako 1,4 milióna poistných zmlúv. 

Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA 

poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným 

akcionárom je Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe.  

Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. 

Vienna Insurance Group, v roku 2008 aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. keď Erste 

Group Bank zavŕšila predaj svojich poisťovacích spoločností v strednej a východnej Európe 

spoločnosti Vienna Insurance Group. 
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Slovenská sporiteľňa, a. s.  

Slovenská sporiteľňa, a.s. je s vyše 2,3 miliónmi klientov najväčšou bankou na Slovensku. 

Dlhodobo si udržuje vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, 

vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné služby ponúka v 274 

pobočkách a v 17 regionálnych firemných centrách vo všetkých regiónoch na Slovensku. 

Slovenská sporiteľňa, a.s. dlhodobo dosahuje vynikajúce hospodárske výsledky. Od roku 

2001 je banka členom Erste Group, jednej z najväčších stredoeurópskych finančných skupín 

so 46 700 zamestnancami, ktorí obsluhujú 15,9 milióna klientov v takmer 2 600 pobočkách v 

siedmich krajinách východnej časti Európskej únie (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, 

Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko). 

 

Pozícia podniku v rámci právnej štruktúry skupiny 
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Základná činnosť účtovnej jednotky 

 

Spoločnosť vykonáva životné a neživotné poistenie, a to: 

- poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti 

alebo dožitia, 

- poistenie spojené s investičným fondom, 

- poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením k hlavnému poisteniu, 

- neživotné poistenie v poistných odvetviach poistenie úrazu a poistenie choroby, 

- vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo 

zaistenia. 

Spoločnosť vykonáva svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom 

pobočiek Slovenskej sporiteľne, a.s. a Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.. 

Počas reportovaného obdobia sa nevyskytli žiadne iné významné udalosti, ktoré by mali na 

podnik významný dosah. 

 

A.2 Výkonnosť v oblasti upisovania 

 

Poistné zmluvy Spoločnosti je možné rozdeliť do nasledovných produktových skupín:  

- poistenia rizikové 

- poistenia kapitálové  

- poistenia investičné  

- poistenia kombinované  

- poistenia neživotné (úrazové) 
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Poistenia rizikové predstavujú: 

- úverové životné poistenie za bežné poistné pre prípad smrti a povinného pripoistenia 

pre prípad trvalých následkov úrazu; voliteľné je pripoistenie pre prípad smrti 

následkom úrazu, 

- skupinové poistenie pre prípad smrti s voliteľným pripoistením plnej a trvalej 

invalidity, 

- úrazovo orientované poistenie za jednotné bežné poistné pre prípad smrti a povinnými 

pripoisteniami pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad trvalých následkov 

úrazu. 

 

Poistenia kapitálové predstavujú:  

- kapitálové životné poistenie za jednorazové poistné pre prípad smrti alebo dožitia, 

- kapitálové poistenie s pevnou lehotou výplaty za jednorazové poistné pre prípad 

dožitia s povinnými pripoisteniami pre prípad trvalých následkov úrazu a pre prípad 

závažných ochorení, 

- kapitálové životné poistenie za bežné poistné pre prípad smrti alebo dožitia 

s voliteľnými pripoisteniami pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad trvalých 

následkov úrazu, 

- kapitálové životné poistenie za bežné poistné s povinným  pripoistením detí 

poisteného pre prípad trvalých následkov úrazu a pre prípad závažných ochorení, 

- pohrebné poistenie za jednorazové poistné alebo za bežné poistné so skrátenou dobou 

platenia poistného pre prípad smrti. 

 

Poistenia investičné predstavujú:  

- investičné životné poistenie za jednorazové alebo bežné poistné, 

- indexovo viazané životné poistenie za jednorazové poistné s povinným pripoistením 

pre prípad trvalých následkov úrazu. 

 

Produkty investičného poistenia aj indexovo viazaného životného poistenia kryjú riziko smrti, 

pričom poistený nesie riziko z investovania finančných prostriedkov. S investičným poistením 

sú spojené tzv. manažované fondy, ktoré spravuje rakúska spoločnosť Erste – Sparinvest 
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KAG. V prípade dožitia sa konca poistnej doby má poistený nárok na výplatu kapitálovej 

hodnoty poistnej zmluvy. 

S indexovo viazaným životným poistením je spojený dlhopis, ktorého detailná charakteristika 

je závislá od konkrétnej tranže. V prípade dožitia sa konca poistnej doby je emitentom 

garantované zhodnotenie, ktorého výška vyplýva z podmienok poistnej zmluvy.  

Spoločnosť v tomto produkte nepreberá žiadnu záruku za solventnosť emitenta dlhopisu. 

Potenciálne riziko platobnej neschopnosti emitenta a s tým spojené riziko nevyplatenia 

akéhokoľvek plnenia z poistnej zmluvy investičného životného poistenia, znáša poistený. 

 

Poistenia kombinované predstavujú: 

- kapitálovo-investičné životné poistenie za jednorazové alebo bežné poistné pre prípad 

smrti alebo dožitia s týmito voliteľnými pripoisteniami 

o smrť následkom úrazu 

o trvalé následky úrazu 

o závažné / civilizačné ochorenia 

o zlomeniny 

o hospitalizácia z dôvodu choroby 

o hospitalizácia z dôvodu úrazu 

Poistenia kombinované v sebe spájajú prvky kapitálového a investičného poistenia. Poistník 

má právo určiť percentuálny podiel kapitálovej a investičnej časti poistenia. 

V prípade, že ide o poistenie uzatvorené bezprostredne po dožití iného kapitálového poistenia 

Spoločnosti, alebo poistenie spĺňa Spoločnosťou stanovené podmienky, je súčasťou poistenia 

pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu, ku ktorému sa nevzťahuje povinnosť poistníka 

platiť poistné. 

 

Poistenia neživotné predstavujú: 

- skupinové poistenia pre prípad smrti následkom úrazu za bežné poistné. 

 

 



                                        Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2017 

11 

 

Spoločnosť svoje produkty delí do troch homogénnych rizikových skupín: 

- tradičné poistenia s podielmi na prebytku poistného (kapitálové a kombinované 

poistenia), 

- tradičné poistenia bez podielov na prebytku poistného (rizikové poistenia), 

- investičné poistenia. 

Tabuľka č. 1: Prehľad počtu poistení, predpísaného poistného a technických rezerv 

v členení podľa rizikových skupín v ks resp. v tis. EUR  

riziková skupina 
  počet poistení p  predpísané poistné             technické rezervy 

    2016     2017   2016     2017                2016           2017 

tradičné poistenia  

s podielmi na prebytku 
178,698 211,300  72,184 135,886          241,608      344,048 

tradičné poistenia  

bez podielov na prebytku 
225,496 225,828 15,224   17,121              1,641          2,152 

investičné poistenia   17,718   15,287   1,671    1,115           101,818       101,383  

neživotné poistenia   57,133   59,063 122     214                  17              18 

s p o l u 479,045  511,478  89,202  154,336          345,085      447,602  

 

Z uvedených poistení sú v roku 2017 v aktívnom predaji tieto:  

- skupinové poistenie pre prípad smrti, ktoré sa uzatvára k úveru poskytnutému 

Slovenskou sporiteľňou, a. s., 

- pohrebné poistenie za jednorazové alebo bežné poistné (pre predaj tohto produktu 

využíva Spoločnosť aj sieť pobočiek Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.), 

- kombinované poistenie za jednorazové alebo bežné poistné, 

- neživotné poistenie pre prípad smrti úrazom rodičov dieťaťa, ktoré je vlastníkom 

Detskej vkladnej knižky vydanej Slovenskou sporiteľňou, a. s.. 

V roku 2017 priniesol nový obchod Spoločnosti 141 774 nových poistení 

s anualizovaným poistným vo výške 114 635 tis. EUR. 
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Prehľad počtu poistení a výšku anualizovaného poistného (v tis. EUR) v členení podľa 

rizikových skupín a produktov možno vidieť v nasledujúcej tabuľke:  

Tabuľka č. 2: Nová produkcia v roku 2017 v ks resp. tis. EUR 

riziková skupina produkt počet 
anualizované  

poistné 

tradičné poistenia  

s podielmi na prebytku 

kombinované poistenie 23,025 79,281 

pohrebné poistenie 22,642 28,650 

tradičné poistenia  

bez podielov na prebytku 

skupinové poistenie pre prípad 

smrti 
89,618 6,698 

investičné poistenia N/A 0 0 

neživotné poistenia úrazové poistenie 6,489 26 

s p o l u 
 

141,774 114,655 

 

A.3 Výkonnosť v oblasti investícií 

 

Hlavnou zložkou nákladov investovania sú interné náklady na riadenie aktív a správu cenných 

papierov a externé náklady na riadenie aktív. Medziročný vývoj nákladov je možné vidieť 

v tabuľke č. 3. 

Tabuľka č. 3: Priame náklady investícií v tis. EUR 

Náklady z investícií 2016 2017 

Interné náklady na riadenie aktív a správa cenných papierov 326 375 

Externé náklady na riadenie aktív 20 85 

Náklady spolu 346 460 

Výnosy z investovania v rokoch 2016-2017 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4. Najväčšiu 

časť výnosov tvoria cenné papiere a najmä výnosy z dlhopisov. Priemerný účtovný výnos 
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z portfólia cenných papierov (okrem aktív kryjúcich investičné životné poistenie) v roku 2017 

bol 3,05 %. 

Tabuľka č. 4: Výnosy z investovania podľa tried aktív v tis. EUR 

Výnosy z investícií 2016 2017 ∆ abs. ∆ % 

Akcie a cenné papiere 8,050 9,113 1,063 13.20 

Bankové vklady  1 1 0 - 

Pôžičky 14 69 55 392.86 

Výnosy spolu 8,065 9,183 1,118 13.86 

 

Výnosy z cenných papierov sa v roku 2017 zvýšili oproti roku 2016 v dôsledku výrazných 

nových investícií do cenných papierov, ktoré boli možné vďaka kladnému saldu peňažných 

tokov z prevádzkovej činnosti.  

Precenenie cenných papierov na predaj (AfS) sa vykazuje vo vlastnom imaní. Je to rozdiel 

medzi aktuálnou trhovou hodnotou a amortizovanou hodnotou pre dlhopisy a aktuálnou 

trhovou hodnotou a obstarávacou hodnotou pre investičné fondy. Porovnanie vidíme 

v tabuľke č. 5. 

Tabuľka č. 5: Vývoj AfS rezervy v tis. EUR 

Precenenie cenných papierov na predaj 2016 2017 

Dlhopisy 16,696 17,252 

Investičné fondy 2,036 3,036 

Spolu 18,732 21,001 

Hodnota precenenia stúpla medziročne vďaka priaznivému vývoju na finančných trhoch.  

Spoločnosť neinvestuje do sekuritizovaných investičných nástrojov. 
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A.4 Výkonnosť v oblasti iných činností 

 

Výkonnosť Spoločnosti je ovplyvňovaná aj ďalšími výnosmi a nákladmi, ku ktorým 

zaraďujeme prevádzkové a ostatné náklady a výnosy z poplatkov a provízií. 

Tabuľka č. 6: Členenie nákladov v tis. EUR 

 2016 2017 

Mzdy a odmeny 1,811 2,130 

Dôchodkové poistenie platené Sociálnej poisťovni 

a súkromným fondom 

371 477 

Zdravotné a sociálne poistenie  138 208 

Ostatné osobné náklady 107 107 

Ostatné dlhodobé pôžitky - odchodné 3 18 

Osobné náklady spolu 2,429 2,90 

  

2016 

 

2017 

Udržiavacie provízie 5,074 6,219 

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku  232 269 

Náklady na audit 25 33 

Náklady na daňové poradenstvo 9 - 

Náklady na poistenie majetku 21 21 

Náklady na údržbu poistného softvéru 370 357 

Opravné položky k pohľadávkam 55 55 

Provízie a poplatky 154 148 

Ostatné náklady 815 2,977 

Realokácia z prevádzkových nákladov do technických 

účtov 

-1,385 -2,009 

Prevádzkové a ostatné náklady spolu 7,798 11,010 

   

Osobné náklady – Platy, mzdy, príspevky štátu a súkromným penzijným a sociálnym 

fondom, platená dovolenka a nemocenská, odmeny a nefinančné výhody sú zaúčtované ako 
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záväzky v období, v ktorom na ne zamestnancom Spoločnosti vznikol nárok za ich pracovnú 

činnosť. Spoločnosť nemá zmluvnú, ani prísľubom vzniknutú povinnosť zaplatiť ďalšie 

príspevky Sociálnej poisťovni, štátnym alebo súkromným penzijným fondom nad rámec 

legislatívou stanovených platieb za odpracovanú dobu zamestnancov.  

Medzi Prevádzkové náklady patria udržiavacie provízie, odpisy dlhodobého hmotného 

nehmotného majetku, náklady na audit, na ekonomické a daňové poradenstvo, náklady na 

poistenie majetku, náklady na údržbu poistného softvéru, tvorba opravných položiek 

k pohľadávkam, provízie a poplatky (poplatky iné nedaňové, daň cestná, ostatné poplatky a 

príspevky, vymáhanie dlhu, členské príspevky – asociácia, poplatky NBS), realokácia 

z prevádzkových nákladov do technických účtov. 

Skupinu Ostatných prevádzkových nákladov tvoria odpísané pohľadávky voči poisteným, 

rezerva na súdne spory, pracovné cesty, poplatky za telefonické služby, poštovné, literatúra, 

reprezentačné náklady, IT licencie, inštalácia a údržba – hardware, IT zariadenia, dátové 

linky, náklady na marketingový výskum, náklady na Public Relations, spotreba PHM, opravy 

a údržba motorových vozidiel, náklady na motorové vozidlá, cestovné, kancelárske potreby a 

materiál, nájomné, spotreba energií, komunikačné poplatky, opravy a údržba kancelárskych 

zariadení, odborná literatúra, právne poradenstvo, poplatky za externé služby, bankové 

poplatky. 

Tabuľka č. 7: Výnosy z poplatkov a provízií v tis. EUR 

Výnosy z poplatkov a provízií 2016 2017 

Podiel na províziách z finančného umiestnenia 769 889 

Zisková provízia zo zaistenia 1,073 1,270 

Provízia z cudzieho poistného (zo spolupoistenia 

a finančného sprostredkovania) 

201 258 

Poplatky z poistných zmlúv 15 18 

Výnosy z poplatkov a provízií spolu 2,058 2,435 

 

Výnosy z poplatkov a provízií. Spolupoisťovatelia sa so Spoločnosťou podieľajú na 

spoločnej poistnej ochrane určenej pre úverové životné poistenie a skupinové poistenie pre 
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prípad smrti. Spoločnosť má nárok na províziu za správu poistenia v mene 

spolupoisťovateľských spoločností. Výnosy z poplatkov predstavujú poplatky z poistných 

zmlúv.  

Zisková provízia týkajúca sa zaistných zmlúv sa vykazuje v tom účtovnom období, v ktorom 

nárok na ziskovú províziu vznikol. Poplatok za nákup podielov vo fondoch, vyplácaný 

Spoločnosti správcovskými spoločnosťami obvykle na štvrťročnej báze (kick-back fee), sa 

účtuje alikvótne do výnosov z poplatkov. 

 

A.5 Ďalšie informácie 

 

Nakoľko sú všetky významné informácie uvedené v predchádzajúcich častiach kapitoly, nie je 

potrebné uvádzať ich v tejto časti. 

  



                                        Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2017 

17 

 

B. Systém správy riadenia 

 

B.1 Všeobecné informácie o systéme správy a riadenia 

 

Spoločnosť má riadne definovaný systém správy a riadenia za účelom riadneho a obozretného 

riadenia poisťovacej činnosti s ohľadom na riadenie rizík. Účinnosť systému je zabezpečená 

transparentnou organizačnou štruktúrou, kde sú jasne stanovené zodpovednosti. 

 

Organizačná štruktúra 

 

Útvary v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva: 

- odbor správy zmlúv, upisovania rizík a likvidácie poistných udalostí, 

- odbor podpory predaja a marketingu, 

- odbor informačných technológií, 

- odbor riadenia predaja a finančného sprostredkovania, 

- právny odbor a compliance, 

- finančný odbor, 

- odbor asset managementu, 

- odbor poistnej matematiky, 

- sekretariát predstavenstva, 

- odbor riadenia rizík. 

 

Samostatné útvary Spoločnosti funkčne podriadené dozornej rade: 

- vnútorný audit. 

 

Kľúčové funkcie sú v Spoločnosti zriadené v zmysle zákona o poisťovníctve v zákonom 

požadovanom rozsahu a to:  
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- poistno-matematická funkcia (ďalej aj ako aktuárska funkcia), 

- funkcia riadenia rizík (ďalej aj ako risk manažér),  

- funkcia dodržiavania súladu s predpismi,  

- funkcia vnútorného auditu.  

Osoby zastávajúce dané funkcie sú nezávislé a spĺňajú požiadavky na odbornosť a vhodnosť. 

Dané funkcie sú zaradené v organizačnej štruktúre nasledovne: 

 

Dozorná rada
PSLSP

Predstavenstvo
PSLSP

Aktuárska funkcia
PSLSP

Funkcia riadenia rizík
PSLSP

Funkcia dodržiavania 
súladu s predpismi

PSLSP

Funkcia vnútorného auditu
PSLSP

Actuarial function
VIG

Risk management function
VIG

Compliance function
VIG

Internal audit function
VIG

Management 
Board

VIG
 

 

Hlavné úlohy a zodpovednosti kľúčových funkcií 

 

Aktuárska funkcia 

- koordinuje výpočet technických rezerv, 

- posudzuje primeranosť a kvalitu údajov použitých pre výpočet technických rezerv, 
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- zodpovedá za použitie vhodnej metodológie a predpokladov použitých pre výpočet 

technických rezerv, 

- identifikuje a interpretuje zásadné rozdiely medzi hodnotou najlepšieho odhadu 

technických rezerv a skutočnosťou, 

- informuje predstavenstvo Poisťovne o spoľahlivosti a primeranosti výpočtu technických 

rezerv, 

- vyjadruje stanovisko k zásadám upisovania a k zaistným zmluvám, 

- pripravuje ročnú internú správu pre výkonný, riadiaci alebo dozorný orgán, 

- koordinuje modelovanie rizík pre účely výpočtu kapitálovej požiadavky na solventnosť, 

- poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní uplatňovania efektívneho systému riadenia rizík. 

 

Funkcia riadenia rizík  

- monitoruje celkový rizikový profil Spoločnosti, 

- vykonáva inventúru rizík a reportuje výsledky Skupine, 

- riadi a koordinuje proces vnútornej kontroly, 

- asistuje správnemu, riadiacemu a kontrolnému orgánu pri efektívnom fungovaní systému 

správy, riadenia a oznamovania rizík, 

- informuje o možných rizikách a navrhuje spôsoby riadenia rizík vo vzťahu k obchodnej 

stratégii, 

- koordinuje výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť a vlastné posúdenie rizika a 

solventnosti, 

- pravidelne informuje predstavenstvo a manažment Spoločnosti o  procese zisťovania, 

monitorovania rizík a o rizikách, ktorým by procesy mohli byť vystavené, 

- zodpovedá za vytvorenie a dodržiavanie stratégie riadenia rizík. 

 

Funkcia dodržiavania súladu s predpismi 

- hodnotí možný dosah akýchkoľvek právnych zmien na obchodnú činnosť, 

- stanovuje opatrenia zamerané na predchádzanie nesúladu s pravidlami a zabezpečuje 

podporu súladu s platnými zákonmi a regulačnými požiadavkami, 
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- poskytuje poradenstvo ohľadom nových produktov, služieb a trhu z hľadiska 

dodržania zákona, 

- pripravuje tzv. compliance plán a vykonáva činnosti v súlade s týmto plánom, 

- poskytuje poradenstvo predstavenstvu v oblasti dodržiavania právnych predpisov, 

- reportuje svoje zistenia predstavenstvu a Compliance officerovi na úrovni Skupiny 

- monitoruje právnu situáciu a kontroluje dodržiavanie právnych požiadaviek,  

- zodpovedá za identifikáciu, posúdenie, monitorovanie a reportovanie rizika 

nedodržania súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

Funkcia vnútorného auditu 

- preveruje a hodnotí fungovanie, účinnosť a efektívnosť systému vnútornej kontroly a 

všetkých ostatných zložiek systému správy a riadenia, 

- overuje dodržiavanie termínov finančných a manažérskych informácií, 

- overuje dodržiavanie legislatívy a vnútorných predpisov v pracovných procesoch,   

- vypracováva, vykonáva a dodržiava plán auditu zahrňujúci činnosti a celý systém správy 

a riadenia Spoločnosti, 

- predkladá  predstavenstvu správu vnútorného auditu o výsledkoch práce, obsahujúcu 

zistenia a odporúčania s uvedením doby na odstránenie zistených nedostatkov 

a zodpovedné osoby, informuje predstavenstvo o plnení odporúčaní vykonaného auditu,  

- ročne predkladá správu interného auditu predstavenstvu a dozornej rade, reportuje 

výsledky Skupine, 

- identifikuje stupeň dôležitosti zistených nedostatkov alebo prijatých opatrení. 

 

Všetky kľúčové funkcie navzájom spolupracujú a vymieňajú si informácie potrebné pre 

správne a efektívne fungovanie systému správy a riadenia. Predstavenstvo Spoločnosti 

pravidelne komunikuje s kľúčovými funkciami, proaktívne od nich požaduje informácie 

a v prípade potreby vznáša námietky k týmto informáciám. 
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Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Akcionári vykonávajú svoje práva 

v záležitostiach Spoločnosti na valnom zhromaždení.  

Predstavenstvo je štatutárny orgán Spoločnosti, ktorý je povinný viesť Spoločnosť vo 

vlastnej zodpovednosti tak, ako to vyžaduje jej prospech, s ohľadom na záujmy akcionárov a 

zamestnancov, ako aj na verejný záujem. Pritom je povinné postupovať podľa zákonov, 

stanov a svojho rokovacieho poriadku, ktorý musí byť schválený dozornou radou. 

Dozorná rada dohliada na vedenie obchodov Spoločnosti. Je kontrolným orgánom, ktorý 

kontroluje výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti 

Spoločnosti. Preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú uzávierku a návrh na 

rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje stanovisko valnému zhromaždeniu. 

 

Koncepcia odmeňovania Spoločnosti 

 

Pravidlá odmeňovania determinuje interný predpis Koncepcia odmeňovania zamestnancov 

PSLSP. Táto koncepcia stanovuje všeobecný rámec pre: 

- tvorbu, implementáciu a udržiavanie postupov odmeňovania v súlade s činnosťou, 

podnikateľskou stratégiou a stratégiou riadenia rizík Poisťovne, jej rizikovým 

profilom, manažmentom a postupmi riadenia rizík, dlhodobými cieľmi, záujmami a 

výkonnosťou Poisťovne, ako aj v súlade s vnútornou organizáciou Poisťovne, 

- opatrenia zamerané na zabránenie konfliktu záujmov a nadmerného riskovania na úkor 

Poisťovne alebo jej akcionárov, 

- odmeňovanie špecifických skupín zamestnancov (osoby, ktoré skutočne riadia 

Poisťovňu, kľúčové osoby, osoby vykonávajúce odbornú činnosť s významným 

dosahom na rizikový profil Spoločnosti). 

Koncepcia odmeňovania je zostavená tak, aby 

- vylúčila možnosť nadmerného riskovania na úkor Poisťovne a jej akcionárov, 

- neohrozila schopnosť Poisťovne udržať dostatočné kapitálové zdroje, 
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- bolo zabránené možnému konfliktu záujmov, a to najmä v oblastiach upisovania, 

správy aktív, riadenia rizík, interného auditu a dodržiavania predpisov, 

- rozhodovanie o nastavení, schvaľovaní a posudzovaní koncepcie odmeňovania 

nezáviselo na jednotlivcoch.  

Koncepcia odmeňovania špecifických skupín je založená na týchto zásadách: 

- zamestnanci, ktorých sa týka koncepcia odmeňovania, sa musia zaviazať, že nebudú 

využívať žiadne osobné hedžingové stratégie ani poistenia týkajúce sa odmeňovania a 

záväzkov, ktoré by ohrozili vplyvy zosúladenia s rizikami, zakotvené v systéme 

odmeňovania, 

- platba podstatnej časti pohyblivej zložky odmeny, nezávisle od formy, akou sa platí, 

obsahuje pružnú, odloženú zložku, ktorá zohľadňuje povahu a časový horizont 

činnosti Spoločnosti: obdobie odloženia nesmie byť kratšie ako tri roky a toto obdobie 

je správne prepojené s povahou činnosti, jej rizikami a s činnosťou daných 

zamestnancov, 

- hodnotenie výkonnosti jednotlivca je založené na finančných aj nefinančných 

kritériách. 

Odmenu tvorí základná zložka mzdy a pohyblivá zložka mzdy. Základná zložka mzdy je 

pravidelne vyplácanou zaručenou zložkou mzdy a predstavuje dostatočne vysoký podiel z 

celkovej odmeny, aby sa zabránilo prílišnej závislosti zamestnanca od pohyblivých zložiek. 

V Poisťovni túto zložku mzdy reprezentuje základná mzda. Pohyblivá zložka mzdy je 

naviazaná na pracovný výkon zamestnanca a je zameraná na dosahovanie zisku a 

udržateľného rastu Spoločnosti, podporu predaja a celkové výsledky Poisťovne a nie je na ňu 

právny nárok. Pre pohyblivú zložku mzdy je stanovený maximálny limit. Jej podiel v rámci 

celkového odmeňovania nepresahuje 60% celkového vyplateného objemu ročných mzdových 

prostriedkov. Ak pohyblivá zložka mzdy tvorí 40% a viac z celkového ročného príjmu 

zamestnanca alebo člena predstavenstva, jedná sa o pohyblivú zložku významného rozsahu. 

Výkonnostné ciele, ktoré určujú výšku pohyblivých zložiek mzdy, musia byť transparentné, 

sú aktualizované každý rok s ohľadom na udržateľnosť a musia byť jasne oznámené dotknutej 

osobe. 



                                        Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2017 

23 

 

Za definovanie kritérií cieľov Spoločnosti zodpovedá predstavenstvo Spoločnosti v súlade so 

schválenou stratégiou. Za definovanie kritérií pre jednotlivcov, metodiku ich hodnotenia a 

predkladanie podkladov o plnení zodpovedajú riaditelia jednotlivých odborov. 

Kritériá pre priznanie pohyblivej zložky mzdy pre koordinátorov predaja bankopoistenia sú 

stanovené v pomere 70/30 pre kvantitatívne/kvalitatívne ukazovatele. 

 

Spoločnosť neposkytuje členom riadiaceho orgánu, osobám, ktoré skutočne riadia Poisťovňu 

ani osobám zastávajúcim kľúčové funkcie odmeňovanie formou opcií, ani neposkytuje 

špeciálne výhody pri predčasnom odchode do dôchodku. 

Doplnkové dôchodkové poistenie (III. Pilier dôchodkového poistenia) poskytuje Poisťovňa 

formou benefitu všetkým zamestnancom Spoločnosti, ktorých pracovná zmluva je platná na 

dobu neurčitú, a ktorí o to požiadali ustanoveným spôsobom. Tento benefit predstavuje pre 

zamestnanca zdaniteľný príjem zo závislej činnosti. Poisťovňa prispieva sumou vo výške 3% 

z hrubej základnej mesačnej mzdy a táto výška je rovnaká pre všetky skupiny zamestnancov, 

vrátane členov predstavenstva, osôb, ktoré skutočne riadia Poisťovňu a osoby zastávajúce 

kľúčové funkcie. 

 

Transakcie so spriaznenými stranami 

 

Spoločnosť uskutočnila transakcie so Spoločnosťami pod spoločnou kontrolou, s 

predstavenstvom a dozornou radou. Medziročné porovnanie jednotlivých transakcií je 

uvedené v Prílohe III. 

  

Zaistenie - Spoločnosť postupuje zaisťovateľom podiely na rizikách vyplývajúcich z bežnej 

činnosti za účelom zníženia možných čistých strát prostredníctvom presunu rizika. 

V reportovanom období  Spoločnosť vykonávala zaistné transakcie s VIG RE zajišťovna, a.s., 

Prague a s materskou spoločnosťou VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener 

Versicherung Gruppe, Vienna. 
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Náklady na služby – Spoločnosti boli poskytované služby v oblasti údržby softvéru, 

prenájmu výpočtovej techniky, administrácie cenných papierov a podpora v oblasti 

Solventnosti II od materskej spoločnosti. 

Výnosy z investícií – Spoločnosť mala výnosy z dividend a úrokové výnosy z poskytnutého 

úveru voči spoločnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, Prague, ktorá je pod spoločnou 

kontrolou v rámci konsolidovanej skupiny. 

Vyplatené dividendy – okrem uvedených nákladov a výnosov Spoločnosť v reportovanom 

období vyplatila dividendy zo zisku za predchádzajúce účtovné obdobie a to 7,6 mil. EUR 

materskej spoločnosti a 0,4 mil. EUR spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 

Insurance Group. 

B.2 Požiadavky týkajúce sa odbornosti a vhodnosti 

 

Požiadavky na dôveryhodnosť osôb, ktoré skutočne riadia Poisťovňu alebo majú iné kľúčové 

funkcie sú stanovené so zreteľom na legislatívne požiadavky a požiadavky skupiny VIG:     

- bezúhonnosť:  

o hodnotená osoba nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, 

za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za 

úmyselný trestný čin, alebo odsúdenie za takýto trestný čin jej bolo zahladené, 

pričom tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov nie starším ako 

tri mesiace; ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným 

potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu, 

- dobrá povesť: 

o hodnotená osoba nebola v posledných desiatich rokoch členom štatutárneho 

orgánu alebo dozorného orgánu finančnej inštitúcie, na majetok ktorej bol 

vyhlásený konkurz, viedlo sa reštrukturalizačné konanie, konanie o oddĺžení, bola 

zavedená nútená správa alebo bolo povolené nútené vyrovnanie; tieto skutočnosti 

sa preukazujú potvrdením vydaným miestne príslušným súdom alebo orgánom s 

obdobnou právomocou z iného štátu, 
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o ak hodnotená osoba v posledných desiatich rokoch vykonávala funkcie, alebo 

podnikala, vykonávala tieto funkcie spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne 

záväzných právnych predpisov a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje 

záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných 

právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností 

vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov poisťovne, 

zo stanov zaisťovne alebo z iných vnútorných aktov riadenia, 

- hodnotená osoba nemala v posledných desiatich rokoch právoplatne uloženú pokutu 

vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa § 139 ods. 6 alebo podľa 

osobitných predpisov v oblasti finančného trhu (napríklad v súlade so zákonom č. 

483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 566/2001 Z. z. v znení 

neskorších predpisov), 

- hodnotená osoba je považovaná za dôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov v 

oblasti finančného trhu (napríklad podľa § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, § 28 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), 

- finančné zdravie: 

o na dotknutú osobu nebol v posledných desiatich rokoch vyhlásený konkurz; táto 

skutočnosť sa preukazuje potvrdením vydaným miestne príslušným súdom alebo 

orgánom s obdobnou právomocou z iného štátu. 

V prípade, že niektorá z vyššie uvedených požiadaviek na dôveryhodnosť nie je splnená, 

posudzuje sa v súlade s princípom „case by case“, t.z. so zreteľom na konkrétne aspekty 

posudzovaného konania (trestný čin, priestupok, sankcia orgánu dohľadu) ako typ, závažnosť, 

časové obdobie a i.  

Požiadavky na odbornosť členov štatutárneho orgánu a prokuristov vyplývajú zo skutočnosti, 

že Poisťovňa kladie veľký dôraz na to, aby všetky strategické a inak významné rozhodnutia 

boli prijímané členmi štatutárneho orgánu, alebo s ich vedomím a súhlasom.  

Požiadavky na odbornosť: 

- „kolektívna znalosť“ v nasledovných oblastiach: 

o poistný trh a finančné trhy, 
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o obchodná stratégia a obchodný model – detailná znalosť obchodnej stratégie a 

obchodného modelu Poisťovne, 

o systém správy, 

o finančné a aktuárske analýzy, 

o regulatórne požiadavky. 

Hlavným účelom funkcie, ktorú zastávajú vedúci zamestnanci Poisťovne (osoby, ktoré 

skutočne riadia Poisťovňu), je riadenie činnosti odboru, koordinácia a rozdelenie práce 

zamestnancov odboru, definovanie zodpovedností a cieľov, dohliadanie na plnenie úloh a 

dodržiavanie dohodnutých pracovných postupov a termínov, aktívna podpora a motivácia 

členov tímu. V súlade s ich úlohou v Poisťovni sú stanovené konkrétne požiadavky na ich 

odbornosť a dôveryhodnosť. 

Požiadavky na odbornosť: 

- poistný trh a finančné trhy – znalosť trhového prostredia, v ktorom Poisťovňa 

vykonáva činnosť, znalosť potrieb poistníkov, 

- regulatórne požiadavky – znalosť regulatórnych požiadaviek na výkon činnosti 

Poisťovne, schopnosť bez zbytočného odkladu reagovať na zmeny regulatórnych 

požiadaviek, 

- špecifické požiadavky na jednotlivých vedúcich pracovníkov, ktoré sú súčasťou 

manažérskej zmluvy. 

Funkcia je štatutárnym orgánom zverený služobný mandát na výkon určitej činnosti s cieľom 

realizovať zverené úlohy a naplniť tak stanovené ciele. Funkcie so zvlášť dôležitým 

významom z pohľadu podnikania Poisťovne sú funkcie kľúčové (viac o kľúčových funkciách 

v predchádzajúcej kapitole B. Systém správy a riadenia, podkapitola B.1).  

Požiadavky na odbornosť: 

- poistný trh a finančné trhy – znalosť trhového prostredia, v ktorom Poisťovňa 

vykonáva činnosť, znalosť potrieb poistníkov, 

- regulatórne požiadavky – znalosť regulatórnych požiadaviek na výkon činnosti 

Poisťovne, schopnosť bez zbytočného odkladu reagovať na zmeny regulatórnych 

požiadaviek, 
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- špecifické požiadavky na osoby zastávajúce jednotlivé kľúčové funkcie sú obsahom 

ustanovení interného predpisu. 

 

Podmienkou nominácie osoby na pozíciu, ktorá skutočne riadi Poisťovňu, alebo na výkon 

funkcie, ktorá je identifikovaná ako kľúčová, je zhodnotenie osoby na základe požiadaviek: 

- z hľadiska požadovanej kvalifikácie,  

- z pohľadu doloženej praxe a preukázateľných skúseností, 

- kladených na osobnostné predpoklady a zručnosti, 

- schválených ako požiadavky na odbornosť a dôveryhodnosť. 

Samotné hodnotenie prebieha v krokoch: 

1. získavanie informácií na základe: 

- profesného životopisu, 

- osobného pohovoru, 

- vyplneného dotazníka a čestného vyhlásenia, 

- výsledkov z odborných, osobnostných a jazykových testov (ak sú nevyhnutným 

predpokladom na výkon funkcie), 

- doložených požadovaných dokumentov a dokladov, 

2. celkového zhodnotenia na základe všetkých získaných informácií, 

3. záverečného zhodnotenia s výsledkom: 

- spĺňa všetky požiadavky kladené na výkon funkcie vrátane požiadaviek na 

odbornosť a dôveryhodnosť a bude nominovaná na výkon funkcie 

alebo 

- spĺňa všetky požiadavky kladené na výkon funkcie vrátane požiadaviek na 

odbornosť a dôveryhodnosť a nebude nominovaná na výkon funkcie 

alebo 

- nespĺňa všetky požiadavky kladené na výkon funkcie vrátane požiadaviek na 

odbornosť a dôveryhodnosť a bude nominovaná na výkon funkcie s podmienkou 

alebo 

- nespĺňa všetky požiadavky kladené na výkon funkcie vrátane požiadaviek na 

odbornosť a dôveryhodnosť a nebude nominovaná na výkon funkcie. 
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B.3 Systém riadenia rizík vrátane vlastného posúdenia 

rizika a solventnosti 

 

Hlavným cieľom riadenia rizík v Spoločnosti je zabezpečiť udržateľnú pozíciu na plnenie 

záväzkov plynúcich z poistných zmlúv, ako aj garantovať všetky práva poistníka, ktoré boli 

dohodnuté v poistnej zmluve. Stratégia riadenia rizík Spoločnosti úzko súvisí s obchodnou 

stratégiou a jej primárnym cieľom je poskytnúť efektívne riadenie rizík v rámci celej 

Spoločnosti.  

Spoločnosť v zásade definuje nasledujúce prístupy k rizikám, ktorým môže byť vystavená: 

Akceptované riziká 

- Spoločnosť vo všeobecnosti akceptuje riziká, ktoré sú priamo spojené s 

vykonávaním poisťovacej činnosti (upisovacie riziká, trhové riziká). 

Podmienečne akceptované riziká 

- Je nutné v najvyššej možnej miere zabrániť operačným rizikám, avšak operačné 

riziko musí byť do istej miery akceptované, keďže na jednej strane nie je možné 

operačné riziká plne eliminovať a na strane druhej môžu náklady na ochranu proti 

určitým operačným rizikám prekročiť očakávanú stratu, čo by z ekonomického 

hľadiska nebolo zmysluplné. 

Neakceptované riziká 

- Riziká nie sú akceptované v prípade, ak Spoločnosť nemá potrebné know-how alebo 

adekvátne zdroje pre monitorovanie a riadenie týchto rizík, alebo ak kapitálové zdroje 

Spoločnosti nie sú dostatočné na pokrytie tohto rizika, 

- Spoločnosť neakceptuje určité upisovacie riziká, ktoré nie je možné primerane 

ohodnotiť a oceniť.  

Opatrenia na zmiernenie rizík 
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- presadzovanie a podpora silnej obozretnosti voči rizikám spoločne s jednoznačne 

definovaným riadením rizík vo všetkých obchodných oblastiach, 

- výpočet technických rezerv je nutné vykonávať obozretne, najmä za účelom 

vyváženia nežiaducich, ale možných výkyvov, 

- zaistenie je dôležitým nástrojom na ochranu pred významnými škodovými 

udalosťami životného poistenia. 

 

Spoločnosť stanovila jednoznačné princípy a ciele pre riadenie rizík, ktorým je vystavená. 

Implementáciu týchto princípov a dosiahnutie cieľov podporuje správne nastavená 

organizácia riadenia rizík v súlade s politikou riadenia rizík Spoločnosti. 

 

Procesy riadenia rizík 

 

Za účelom efektívneho riadenia rizík, Spoločnosť v rámci roka vykonáva pravidelne 

nasledovné  procesy: 

- výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť a výpočet vlastných zdrojov, 

- vlastné posúdenie rizík a solventnosti, 

- inventúra rizík, 

- systém vnútornej kontroly, 

- monitorovanie limitov pre jednotlivé rizikové kategórie. 

Funkcia riadenia rizík je zodpovedná za reportovanie aktuálnej rizikovej situácie a 

reportovanie výsledkov z jednotlivých procesov riadenia rizík predstavenstvu Spoločnosti a 

funkcii riadenia rizík Skupiny (ERM). Správy o rizikách majú vo všeobecnosti pravidelný 

charakter, ale môže ísť aj o prípadné ad-hoc správy, ak nastane neočakávaná situácia nesúca 

so sebou riziko.  

Ďalší proces, ktorý podporuje efektívne riadenie rizík v Spoločnosti je proces hlásenia rizík. 

Nahlásenie či už potenciálneho rizika alebo vzniknutej udalosti na všetkých úrovniach 

Spoločnosti zabezpečuje včasnú reakciu a vykonanie prípadných nápravných opatrení za 

účelom eliminovania negatívneho dopadu.  
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Vlastné posúdenie rizika a solventnosti 

 

Vlastné posúdenie rizika a solventnosti (ďalej aj ako ORSA) zahŕňa niekoľko procesov od 

obchodného plánovania až po činnosti riadenia rizík. Hlavnými vstupmi pre ORSA sú 

obchodná stratégia a obchodný plán. 

Hlavným cieľom ORSA je uistiť manažment Spoločnosti, že obchodná stratégia a obchodný 

plán sú uskutočniteľné a nevystavia Spoločnosť významným rizikám, ktoré môžu spôsobiť 

nepostačiteľnosť kapitálu. 

Na základe obchodnej stratégie a aktuálnych obchodných cieľov, oddelenie zodpovedné za 

obchodné plánovanie pripraví obchodný plán na nasledujúce 3 roky. Podľa obchodného plánu 

sa naprojektujú hodnoty kapitálových požiadaviek pre jednotlivé riziká, hodnota vlastných 

zdrojov, minimálna kapitálová požiadavka ako aj celková solventnosť Spoločnosti. 

Spoločnosť tak získa perspektívu o solventnosti daného obchodného plánu (tzv. základný 

scenár). Projekciu jednotlivých kapitálových požiadaviek vykonáva Odbor riadenia rizík 

a v prípade trhových rizík Odbor asset managementu.  

Okrem základného scenára odvodeného z obchodného plánu, Spoločnosť vykonáva stresové 

testovanie, aby otestovala svoju zraniteľnosť pri najvýznamnejšie ohodnotených rizikách 

a životaschopnosť obchodného plánu ako i pozíciu solventnosti pri nepriaznivých 

okolnostiach počas 3 rokov.  

Pravidelný ORSA proces sa vykonáva na ročnej báze. Za vykonanie ORSA procesu je 

zodpovedná funkcia riadenia rizík. Funkcia riadenia rizík zbiera informácie a pripravuje 

ORSA report, ktorý podlieha schváleniu predstavenstvom Poisťovne.  

 

Úlohy a zodpovednosti v ORSA procese 

Predstavenstvo Spoločnosti sa aktívne zúčastňuje na ORSA procese, schvaľuje ORSA 

správu určenú pre orgán dohľadu, smernicu o ORSA vrátane jej aktualizácií, a zohľadňuje 

výsledky ORSA procesu v strategických rozhodnutiach. 
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Riaditeľ odboru (vlastník rizika) identifikuje riziká v oblasti svojej pôsobnosti, posudzuje 

ocenenie rizika na základe štandardného vzorca. Poskytuje tak vstupy do procesov inventúry 

rizík a systému vnútornej kontroly. 

Risk manažér zodpovedá za vykonanie ORSA a koordinuje ju. Pravidelne informuje 

Predstavenstvo o výsledkoch, pripravuje a predkladá jednotnú ORSA správu a aktualizuje 

ORSA smernicu. Voči Spoločnosti navrhuje opatrenia na zníženie rizika (ak sú potrebné) 

a diskutuje s vlastníkmi rizík o jednotlivých rizikách. Voči Skupine reportuje výsledky ORSA 

procesu. 

Interný audítor je zodpovedný za nezávislý audit ORSA procesu ako súčasti risk 

manažmentu v rámci Spoločnosti na základe plánu interného auditu alebo na žiadosť 

predstavenstva. 

Compliance officer poskytuje potrebné vstupy pre ORSA a poskytuje podporu v prípade 

compliance rizík. 

Aktuárska funkcia poskytuje informáciu, či Spoločnosť priebežne spĺňa požiadavky na 

výpočet technických rezerv, identifikuje možné riziká vyplývajúce z neistoty spojenej 

s výpočtom technických rezerv a aktívne spolupracuje s risk manažérom. 

 

ORSA proces 

Vlastné posúdenie rizika a solventnosti v sebe zahŕňa niekoľko procesov a analýz. Súčasťou 

ORSA procesu je stanovenie celkového rizikového profilu Spoločnosti zahŕňajúc všetky 

významné riziká, ktorým je Spoločnosť vystavená, vlastné posúdenie rizík orientované na 

budúcnosť, analýza scenárov, reverzné stresové testovanie a reportovanie výsledkov ORSA 

procesu.  

 

Základné prvky ORSA sú: 
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Za účelom adekvátneho posúdenia rizikového profilu a celkových potrieb solventnosti, je 

potrebné identifikovať a kategorizovať všetky riziká, ktorým je Spoločnosť vystavená. 

Spoločnosť s ohľadom na ich materialitu, posúdi tieto riziká kvantitatívne alebo kvalitatívne. 

 

Bázou pre zostavenie rizikového profilu je výstup z procesu inventúry rizík, ktorý je 

vykonávaný na ročnej báze. Inventúra rizík je dôležitou súčasťou riadenia rizík, kde sú 

identifikované a posudzované riziká Spoločnosti. Ďalšími vstupmi pre zostavenie celkového 

rizikového profilu, ktorý zahŕňa všetky materiálne riziká Poisťovne sú výstupy 

z nasledujúcich procesov: 
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Výpočet kapitálovej požiadavky a vlastných zdrojov 

Výpočet kapitálovej požiadavky a vlastných zdrojov prebieha spravidla v prvej polovici roka.  

Výsledky výpočtu sú prediskutované a odsúhlasené predstavenstvom Spoločnosti.  

Systém vnútornej kontroly 

Systém vnútornej kontroly poskytuje ucelený obraz všetkých významných operačných rizík, 

ktorým je Spoločnosť vystavená. Zároveň podporuje povedomie kontrol pre tieto riziká 

s cieľom eliminovať hrozbu ich nastatia. Výsledok systému vnútornej kontroly pomáha pri 

posudzovaní adekvátnosti kapitálovej požiadavky pre operačné riziko počítané štandardným 

vzorcom. 

Inventúra rizík a vhodnosť kapitálovej požiadavky 

V rámci procesu inventúry rizík Poisťovňa vykonáva identifikáciu rizík, ktorým je vystavená. 

Výsledkom inventúry rizík je katalóg všetkých významných rizík Spoločnosti, teda aj takých, 

ktoré nie sú pokryté štandardným vzorcom. Po zostavení katalógu rizík sa na základe 

výsledkov inventúry rizík a stratégie rizík identifikuje päť najzávažnejších rizík, ktorým je 

Poisťovňa vystavená. Súčasťou procesu inventúry rizík je posúdenie adekvátnosti kapitálovej 

požiadavky vypočítanej štandardným vzorcom, ako aj posúdenie predpokladov, z ktorých 

vychádza štandardný vzorec.  

Analýza citlivosti 

Analýza citlivosti pomáha Poisťovni pochopiť, ako reaguje pozícia solventnosti na zmenu 

v jednotlivých vstupných parametroch. Analýza citlivosti je vykonávaná na základe manuálu 

Skupiny. 

Monitoring limitov tolerancie rizika  

Spoločnosť pre základný scenár monitoruje pomocou indikátora limitu celkovú pozíciu 

solventnosti v horizonte troch rokov. V prípade poklesu pozície solventnosti, Spoločnosť 

prehodnotí obchodný plán a prijme nápravné opatrenia. 

Okrem limitov pre pozíciu solventnosti Spoločnosť pre základný scenár vyhodnocuje, či pri 

danom obchodnom pláne nedôjde k prekročeniu limitov pre kapitálovú požiadavku 

a schopnosť znášať riziká. 
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Analýza scenárov a reverzné stresové testovanie 

Okrem základného scenára odvodeného od obchodného plánu, testuje Spoločnosť rôzne 

negatívne scenáre na preverenie svojej odolnosti voči významným identifikovaným rizikám, 

realizovateľnosti obchodných plánov a solventnosti pri nepriaznivých podmienkach v 

priebehu trojročného obdobia plánovania obchodnej činnosti.  

V prípade reverzného stresového testovania je analyzovaný scenár, ktorého výsledkom je 

pokles solventnosti pod 125%. To znamená, že minimálny limit nastavený Spoločnosťou 

bude porušený v horizonte troch rokov. 

Keďže ide o reverzné stresové testovanie, Spoločnosť si nestanovuje scenár a následne skúma 

jeho dopad, ale práve naopak, stanoví si dopad (ako je uvedené vyššie) a analyzuje, aký súbor 

nepriaznivých efektov by viedol k danému výsledku. Detailnejšie informácie o analýze 

scenárov a reverznom stresovom testovaní sú uvedené v kapitole C. Rizikový profil v časti 

Stresový test a analýza scenárov. 

Analýza dopadu korekcie volatility a prechodných opatrení 

V súčasnosti Spoločnosť neaplikuje korekciu volatility alebo prechodné opatrenia, v opačnom 

prípade Spoločnosť vykoná posúdenie ich vplyvu na pozíciu solventnosti v časovom 

horizonte rovnakom ako pre základný scenár.  

Reportovanie výsledkov ORSA 

Po vykonaní ORSA Risk manažér vypracuje jednotnú správu o vlastnom posúdení rizika 

a solventnosti (v texte aj ako ORSA správa) pre predstavenstvo Spoločnosti a pre dohľad. 

ORSA správa podlieha schváleniu predstavenstvom Spoločnosti. Po schválení 

predstavenstvom je ORSA správa postúpená všetkým riaditeľom odborov v Spoločnosti. 

ORSA správa sa pripravuje po každom vykonaní ORSA. Správa ORSA je predložená 

orgánom dohľadu do dvoch týždňov po jej schválení predstavenstvom Spoločnosti. 

Finalizácia pravidelnej ORSA správy je plánovaná na posledný štvrťrok roka v rámci procesu 

obchodného plánovania, takže závery a odporúčania môžu byť vzaté do úvahy pri 

schvaľovaní obchodnej stratégie a obchodného plánu. 
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Riadenie investičného rizika 

 

Spoločnosť pri riadení investičného rizika využíva primárne systém interných limitov, ktorý 

je stanovený v Investičnej a rizikovej stratégii Spoločnosti. Táto stratégia je každoročne 

schvaľovaná predstavenstvom a dozornou radou Spoločnosti a je platná na nasledujúci 

kalendárny rok. Obsahuje investičné limity na viacerých úrovniach. Prvou úrovňou sú 

jednotlivé triedy aktív. Nakoľko investície do dlhových nástrojov (dlhopisy a úvery) 

predstavujú viac ako 85% finančných aktív Spoločnosti (abstrahujúc od aktív kryjúcich 

investičné životné poistenie), sú pre ne stanovené investičné limity na ďalších dvoch 

úrovniach. Druhú úroveň predstavuje interný skóringový systém klasifikujúci dlhové nástroje 

do siedmych stupňov podľa kreditného rizika. Kreditné riziko je určené externým ratingom 

emitenta, typom emitenta a pri štátnych dlhopisoch aj priradením štátu do jednej z dvoch 

interne určených skupín štátov (bezpečnejšie a menej bezpečné). Tretiu úroveň predstavujú 

investičné limity podľa sektorovej klasifikácie stanovené pre podnikové a finančné dlhopisy. 

Na riadenie koncentračného rizika je tiež využívaný systém interných limitov, ktorý stanovuje 

limity koncentrácie na dvoch úrovniach. Prvú predstavuje koncentračný limit určený pre 

jednotlivé emisie dlhopisov. Druhú úroveň tvoria limity koncentrácie pre emitentov 

v závislosti od ratingu emitenta a typu emitenta (štátne dlhopisy, dlhopisy emitované 

nadnárodnými inštitúciami, zabezpečené dlhopisy a ostatné). 

Interný systém limitov sa sleduje pri každej transakcii a na konci mesiaca. Pri porušené limitu 

je o tejto skutočnosti informovaná dozorná rada Spoločnosti spolu s odôvodnením porušenia 

limitu a predložením návrhu na odstránenie porušenia limitu. 

Z popísaného riadenia investičného rizika formou interných limitov je zrejmé, že hodnotenie 

kreditného rizika externými inštitúciami (rating) je značne využívané. Ako smerodajný je 

používaný „second best“ rating od troch hlavných ratingových agentúr (S&P, Moody’s, 

Fitch). 

Poisťovňa v rámci posúdenia vhodnosti kapitálovej požiadavky na solventnosť overuje 

adekvátnosť ohodnotenia rizika formou kapitálovej požiadavky. Ako alternatívna metóda 
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merania investičného rizika sa používa stanovenie VaR portfólia cenných papierov. 

Dekompozíciou celkovej VaR sa určí VaR prislúchajúca jednotlivým podkategóriám 

trhového rizika. Porovnaním hodnôt rizík zistených týmito dvoma navzájom nezávislými 

metódami je určená vhodnosť kapitálovej požiadavky. 

Stanovením vhodnosti kapitálovej požiadavky pre riziko úverového rozpätia pomocou VaR 

prislúchajúcou úverovému riziku je v princípe posúdené aj používanie ratingových hodnotení 

ako miery tohto rizika, nakoľko rating predstavuje jeden zo vstupných faktorov používaných 

pri stanovení kapitálovej požiadavky pre riziko kreditného rozpätia pomocou štandardného 

vzorca. 

V portfóliu finančných aktív Spoločnosti sú zastúpené výlučne „štandardné investície“. Ako 

„neštandardné investície“ Spoločnosť klasifikuje nasledovné aktíva: 

 - podiel na obchodnej spoločnosti rovný alebo vyšší než 5 %, 

- nehnuteľnosti, 

- pôžičky poisteným, 

- aktíva so zberateľskou alebo umeleckou hodnotou. 

Spoločnosť má zavedený postup pre riadenie a monitorovanie rizika súvisiaceho s 

investíciami neprijatými na obchodovanie na regulovanom finančnom trhu. Pod takouto 

investíciou Spoločnosť rozumie finančné  aktívum, ktoré nie je registrované na žiadnom 

regulovanom finančnom trhu burzy v rámci krajín Európskej únie, alebo OECD. Tiež 

aktívum, ktorého obchodovanie na regulovanom finančnom trhu je nepravidelné alebo sa 

jedná o komplexný, ťažko oceniteľný produkt. Podielové listy otvorených podielových 

fondov do tejto kategórie nespadajú. 

Hodnota investícií neprijatých na obchodovanie na regulovanom finančnom trhu je stanovená 

technikou oceňovania, ktorá využíva vstupné parametre. Tieto parametre zohľadňujú nízku 

likviditu aktíva. Spoločnosť vykonáva stres test citlivosti hodnoty takýchto investícií na 

zvýšenie prémie za likviditu, pričom má určené interné limity na vyhodnocovanie miery 

rizika spojeného s  investíciami neprijatými na obchodovanie na regulovanom finančnom 

trhu. 
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B.4 Systém vnútornej kontroly 

 

Systém kontroly v Poisťovni zahŕňa administratívne a účtovné postupy, rámec vnútornej 

kontroly, procesy a postupy upravujúce oznamovanie informácií na všetkých úrovniach 

a funkciu dodržiavania súladu s predpismi.   

 

Systém vnútornej kontroly zabezpečuje: 

- primeranú kontrolu operačných rizík, 

- efektívnosť a účinnosť operácií Poisťovne vzhľadom na jej ciele, 

- dostupnosť a spoľahlivosť finančných a nefinančných informácií, 

- obozretný prístup, 

- súlad s legislatívnymi požiadavkami, internými smernicami a procesmi. 

 

Na zabezpečenie výkonného a efektívneho systému vnútornej kontroly v Poisťovni, sú na 

všetkých úrovniach definované úlohy a zodpovednosti.  

Vnútorná kontrola je vykonávaná priebežne a jej proces je vyhodnocovaný raz ročne. 

Spoločnosť definovala súhrnný zoznam rizík, ktorým je vystavená a ich kontroly. Proces 

vnútornej kontroly sa vzťahuje na všetky odbory a pokrýva všetky úrovne zamestnancov.   

Výsledkom ročného vyhodnotenia procesu vnútornej kontroly je správa, ktorá obsahuje 

výsledky posúdenia kontrol, a za jej predloženie predstavenstvu na schválenie je zodpovedný 

risk manažér. Táto správa musí obsahovať všetky dôležité informácie o aktuálnej kontrolnej 

situácii.  

Funkcia dodržiavania súladu s predpismi sa vykonáva v súlade s úlohami a povinnosťami 

ustanovenými v interných predpisoch Spoločnosti. Funkcia dodržiavania súladu s predpismi 
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je povinná na každý kalendárny rok pripraviť plán svojej činnosti, ktorý určuje základné 

oblasti plánovaných činnosti funkcie počas roka.  

 

B.5 Funkcia vnútorného auditu 

 

Funkciu vnútorného auditu v Poisťovni  zabezpečuje samostatný interný audítor. Interný audit 

vykonáva činnosť podľa ročného plánu svojej činnosti. Neplánované previerky vykonáva v 

neočakávaných prípadoch, na podnet predstavenstva alebo dozornej rady. Pri plánovaní 

vlastných úloh musí útvar zohľadniť každú činnosť a každý subjekt v Spoločnosti.  

Interný audit v Poisťovni je nezávislá funkcia ustanovená v rámci Poisťovne na preskúmanie 

a zhodnotenie funkčnosti, efektívnosti a účinnosti systému internej kontroly a všetkých 

ostatných prvkov riadiaceho systému. V tomto kontexte sú hlavné úlohy zásady fungovania 

vnútorného auditu nasledujúce: 

 - nezávislosť od auditovaných aktivít, 

 - odbornosť a náležitá odborná starostlivosť, 

 - objektívnosť, 

 - oprávnenosť, 

 - mlčanlivosť. 

Medzi hlavné činnosti, ktoré zabezpečuje vnútorný audit patrí: 

- kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v 

Spoločnosti;  

- kontrola dodržiavania interných predpisov a postupov v Spoločnosti, so zameraním na 

plnenie úloh stanovených ročným plánom činnosti a špecifické zisťovania požadované 

predstavenstvom alebo dozornou radou;  
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- skúmanie a hodnotenie systému riadenia rizík Spoločnosti, kontrola správnosti 

činností vykonávaných organizačnými jednotkami a útvarmi, vyhodnocovanie 

primeranosti a účinnosti systému vnútornej kontroly Poisťovne;  

- overovanie spoľahlivosti účtovného systému, vrátane automatického účtovného 

spracovania údajov;  

- organizovanie a vykonávanie priamych kontrol a auditov na mieste;  

- navrhovanie opatrení a odporúčaní na zlepšenie bezpečnosti procesov, zvyšovanie 

efektívnosti vykonávaných činností a na odstránenie identifikovaných nedostatkov v 

kontrolných procesoch zistených počas auditu;  

- sledovanie odstraňovania zistených nedostatkov, evidencia plnenia uložených opatrení 

a pravidelné informovanie predstavenstva a iných orgánov Poisťovne o stave plnenia 

uložených opatrení a odporúčaní;  

- odporúčania možných vylepšení riadenia rizík;  

- overovanie úrovne bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti informačných postupov 

(vrátane systému automatického spracovania dát), ako aj kontrola zameraná na 

spracovanie dát;  

- vypracovanie „Plánu činnosti útvaru vnútorného auditu na nasledujúci kalendárny 

rok“ a „Správy o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu za predchádzajúci 

rok“ pre predstavenstvo a dozornú radu;  

- dohliadanie na proces prešetrovania podozrení na interné podvody a externé podvody 

a inú nezákonnú činnosť;  

- vykonávanie ďalších činností súvisiacich s interným auditom.  

Výkon interného auditu sa realizuje v nasledovných krokoch: 

- plánovanie, 

- príprava a výkon auditu,  

- realizácia auditu, 

- reporting, 

- sledovanie plnenia uložených opatrení, 

- následný audit.  
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Interný audítor organizačne podlieha predstavenstvu Poisťovne a funkčne je podriadený 

dozornej rade. Funkcia vnútorného auditu nie je výkonným orgánom, taktiež nemá priamu 

riadiacu funkciu nad žiadnym organizačným útvarom Poisťovne a je nezávislá na všetkých 

činnostiach Poisťovne.  

Pri plnení si svojich povinností nemá interný audit priamu zodpovednosť ani právomoci 

vzťahujúce sa k preverovaným činnostiam. Vykonávané kontroly nezbavujú dotknuté 

subjekty ich zodpovednosti. Riešenia zamerané na odstránenie zistených nedostatkov sú 

povinní vykonať príslušní vedúci zamestnanci Poisťovne, riadiaci zamestnanci a preverované 

útvary.  

 

B.6 Poistno-matematická funkcia 

 

Nositeľ poistno-matematickej funkcie pôsobí v Spoločnosti od jej založenia, pozná podrobne 

produkty, informačné systémy a procesy Spoločnosti. 

Poistno-matematická funkcia sa podieľa na procese definície, stanovenia sadzieb, testovania 

profitability nových produktov, posudzovaní postačiteľnosti záväzkov, analýze poistných 

rizík. 

Poistno-matematická funkcia sa samotného výpočtu technických rezerv priamo nezúčastňuje. 

Pôsobí poradensko-konzultačne, a následne posudzuje výsledky. 

V procese stanovenia predpokladov má poradenskú ako aj kontrolnú funkciu. 

Poistno-matematická funkcia vypracováva raz ročne podrobnú správu pre potreby 

manažmentu Spoločnosti a dozorného orgánu. V správe popisuje všetky dôležité aspekty 

týkajúce sa výpočtu technických rezerv, ich primeranosť a spoľahlivosť, uvádza rizikové 

faktory a predpoklady majúce významný vplyv na výšku technických rezerv, identifikuje 

prípadné nedostatky v procese stanovenia technických rezerv a uvádza odporúčania na ich 

nápravu. V správe vyjadruje zároveň svoj názor k procesu upisovania a zaistnému programu. 
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B.7 Zverenie výkonu činností 

 

Smernica Outsourcing definuje možnosť a podmienky zverenia výkonu činnosti 

(Outsourcing, outsourcovanie) v Spoločnosti.  

Spoločnosť môže využívať za účelom optimalizácie a kontroly nákladov pre zabezpečenie 

vybraných činností, funkcií a procesov služby outsourcingu. 

Pri využívaní služieb outsourcingu musí byť zabezpečená nezávislosť Spoločnosti na tretej 

strane. Využívanie outsourcingu nesmie negatívne ovplyvňovať podnikateľskú činnosť 

Spoločnosti a ani zvyšovať riziko v podnikaní.  

Smernica je implementovaná v súlade so smernicou Skupiny VIG pre outsourcing a v súlade 

so štandardmi Skupiny. Je aplikovaná pre všetky činnosti a aktivity týkajúce sa hlavnej 

činnosti Spoločnosti, najmä na činnosti a aktivity kritické a dôležité pre výkon poisťovacích 

činností. 

 

B.8 Ďalšie informácie 

 

Nakoľko sú všetky významné informácie uvedené v predchádzajúcich častiach kapitoly, nie je 

potrebné uvádzať ich v tejto časti. 
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C. Rizikový profil 

 

Rizikový profil Spoločnosti definuje hrozby vyplývajúce z obchodného a finančného 

plánovania Spoločnosti s ohľadom na jej stratégiu. Všetky materiálne riziká, ktorým 

Spoločnosť čelí sú pokryté štandardným vzorcom.  

Poisťovňa s ohľadom na svoju obchodnú činnosť posúdila tieto rizikové kategórie, ktoré 

pokrývajú všetky materiálne riziká Poisťovne: 

- Trhové riziko 

- Upisovacie riziko životného poistenia 

- Upisovacie riziko zdravotného poistenia 

- Riziko zlyhania protistrany 

- Operačné riziko 

- Riziko likvidity 

- Reputačné riziko 

- Strategické riziko 

 

Nasledujúce grafické znázornenie definuje štruktúru kapitálovej požiadavky na solventnosť 

a jednotlivých jej podmodulov. Štruktúra nezobrazuje riziká, ktorým Spoločnosť nie je 

vystavená. V katalógu nie je uvedené riziko nehmotného majetku, nakoľko má Spoločnosť 

v držbe len softvérové licencie, ktoré sú podľa režimu Solventnosť II oceňované nulou.  

 

Nakoľko Spoločnosť vlastní len licencie podľa § 6 ods. 7 písm. a) Zákona., neposudzuje 

v rámci svojho rizikového profilu upisovacie riziko neživotného poistenia. Z modulu 

upisovacieho rizika životného poistenia nie sú uvedené riziko dlhovekosti a revízne riziko, 

nakoľko logika produktov portfóliu neumožňuje vystavenie sa týmto rizikám. Hodnoty sú 

uvedené v tis. EUR. 
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Významné riziká 

 

Najvýznamnejšími rizikami ocenenými podľa štandardného vzorca ku koncu roka 2017 bez 

zohľadnenia schopnosti absorbovať straty technickými rezervami sú: 

1. Riziko stornovanosti 

2. Riziko kreditného rozpätia 

3. Riziko úrokových mier  

4. Operačné riziko 

5. Akciové riziko 
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Oproti roku 2016 bolo na 4.mieste Riziko životných nákladov nahradené Operačným rizikom 

a Riziko úmrtnosti nahradilo Akciové riziko na 5. mieste. Všetky tieto riziká sú dostatočne 

pokryté štandardnou formulou. 

Stresový test a analýza scenárov 

 

Spoločnosť vykonala analýzy na preverenie svojej odolnosti voči významným 

identifikovaným rizikám, realizovateľnosti obchodných plánov a solventnosti pri 

nepriaznivých podmienkach v priebehu trojročného obdobia plánovania obchodnej činnosti: 

 

 

1. Analýza scenára 

Zníženie ratingu investícií o 1 notch 

Riziko kreditného rozpätia sa signifikantne podieľa na celkovej kapitálovej požiadavke, preto 

sa Poisťovňa rozhodla posúdiť dopad všeobecného zníženia ratingu investícií o 1 stupeň 

(notch).  

Na základe vykonanej analýzy v prípade nastatia tohto scenára, Spoločnosť neočakáva 

ohrozenie solventnosti v priebehu trojročného obdobia plánovania obchodnej činnosti. 

Strata hlavného distribučného kanála v prostredí nízkych úrokových mier 

Tento scenár vychádza z posúdenia rizík nedosiahnutia kľúčových ukazovateľov Spoločnosti. 

Na základe tohto posúdenia boli identifikované dve najväčšie riziká, ktoré by mohli ohroziť 

činnosť Poisťovne v nasledujúcom období, a to: 

1. Nesplnenie obchodného plánu 

2. Dlhodobé prostredie nízkych úrokových mier. 

Spoločnosť predáva svoje produkty prostredníctvom dvoch predajných kanálov – Slovenská 

sporiteľňa, a.s. (vystupuje ako strategický partner) a Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., s ktorou 

Spoločnosť spolupracuje od septembra 2013.  

Pre účel tohto scenára Poisťovňa predpokladá, že spolupráca so Slovenskou sporiteľňou, 

a.s.(ďalej aj ako „banka“) bude prerušená, čo znamená, že prílev nového biznisu do portfólia 
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Poisťovne bude nulový. Naviac uvažujeme pokles v úrokovej miere o 100bp. Prostredie 

nízkych úrokových mier túto situáciu ešte zhoršuje. 

Oba aspekty tohto scenára majú negatívny dopad na pozíciu solventnosti Poisťovne. Vyšší 

negatívny dopad má prostredie nízkych úrokových mier, avšak v spojení s neexistenciou 

nového biznisu hrozí pokles pozície solventnosti pod úroveň 150% v horizonte 3 rokov. 

Keďže Poisťovňa aktívne monitoruje podnikateľské a ekonomické prostredie, v prípade 

zmien je schopná flexibilne reagovať. V prípade nízkych úrokových mier je Poisťovňa 

schopná reagovať napr. znížením TÚM alebo zmenou v parametroch produktov. 

V prípade straty hlavného distribučného kanálu (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Poisťovňa posilní 

spoluprácu so svojím druhým distribučným kanálom (Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.). Ďalším 

možným opatrením je predaj produktov prostredníctvom inej slovenskej spoločnosti patriacej 

do Skupiny Vienna Insurance Group (VIG). 

 

2. Stresový test 

Stresový test popisuje situáciu,  kedy pozícia solventnosti klesne pod 125%. To znamená, že 

Skupinou stanovená minimálna hranica solventnosti bude porušená. Pravdepodobnosť 

nastatia takejto situácie je veľmi malá, avšak nie nulová. 

Pokles pozície solventnosti pod 125% 

Na základe expertného úsudku bolo určené, že nárast správnych nákladov o 100% je 

predpokladom poklesu solventnosti pod 125%. Na druhej strane je ale nutné zdôrazniť, že 

takýto nárast nákladov je veľmi málo pravdepodobný, hlavne kvôli nasledujúcim dôvodom: 

- neustále zvyšovanie úrovne automatizácie procesov, 

- s ohľadom na narastajúci počet zmlúv v portfóliu sa dá očakávať, že náklady na 

zmluvu budú klesať,  

- vývoj systému vnútornej kontroly a jednotlivých kontrol, vďaka ktorým sa zamedzuje 

chybovosti, dodatočnej práci spojenej s nápravami, a tiež finančnej záťaži spojenej 

s chybovosťou. 
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Berúc do úvahy vyššie spomínané dôvody, je nutné uvažovať o extrémnej situácii, ktorá by 

narušila existujúce procesy a spôsobila významný nárast nákladov na správu zmlúv. Jednou 

z možností na dosiahnutie spomínaného dopadu je významná strata zamestnancov, ktorá by 

nemohla byť vyriešená prijatím nových zamestnancov v strednodobom horizonte. Podľa 

rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti, neobsadené pozície a činnosti by boli zabezpečené 

formou outsourcingu. Nahradenie pomocou zverenia výkonu činností externej spoločnosti má 

ale za následok zvýšenie nákladov. Outsourcing so sebou prináša aj zmenu niektorých 

zaužívaných procesov, čo v určitých prípadoch tiež môže viesť k zvýšeniu nákladov. 

Významná strata zamestnancov je posudzovaná každý rok počas procesu interného 

kontrolného systému. Riziko, je s ohľadom na nižšie spomínané fakty a veľmi malej 

pravdepodobnosti nastatia (menej ako raz za 10 rokov), hodnotené ako stredne závažné.  

Za účelom eliminovania tohto rizika Poisťovňa vyvinula smernicu Business continuity 

Management (BCM), kde nastavila štandardy pre vývoj a implementáciu dobre fungujúceho 

BCM. To zahŕňa vývoj záložných plánov a efektívny krízový manažment v rámci 

organizačnej štruktúry.  

Bol tiež vyvinutý záložný plán pre prípad významnej straty zamestnancov, ktorý stanovuje 

kroky potrebné k zabráneniu resp. vyriešeniu tejto situácie. Zároveň Poisťovňa disponuje 

plánom zastupiteľnosti jednotlivých funkcií v prípade ich neočakávaného výpadku. 

 

C.1 Upisovacie riziko 

 

Spoločnosť k 31.12.2017 eviduje dva druhy upisovacích rizík vyplývajúcich z uzatvorených 

poistných zmlúv: 

- upisovacie riziko životného poistenia, 

- upisovacie riziko zdravotného poistenia, ktoré sa vykonáva na podobnom technickom 

základe ako neživotné poistenie. 

Upisovacie riziko životného poistenia v sebe nesie nasledovné podmoduly rizika podľa 

štandardného vzorca, ktoré Spoločnosť uvažuje: 
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- Katastrofické riziko 

- Riziko invalidity 

- Riziko životných nákladov 

- Riziko stornovanosti (predčasného ukončenia zmlúv) 

- Riziko úmrtnosti 

Spoločnosť na základe povahy poistených rizík neeviduje revízne riziko a riziko dlhovekosti. 

Tabuľka č. 9: Hodnoty podmodulov upisovacieho rizika životného poistenia k 31.12.2017 

v tis. EUR 

                           Gross
1
                   Net

2
 

Katastrofické riziko                          4,359                    4,359  

Riziko invalidity                          2,399                    2,396  

Riziko životných nákladov                          7,543                    7,153  

Riziko stornovanosti                        20,713                  21,882  

Riziko úmrtnosti                          7,619                    7,623  

Upisovacie riziko životného poistenia                        29,400                  30,133  

 

Najväčším rizikom odstúpenia od poistnej zmluvy je riziko zvýšenia stornovanosti.  

Pravdepodobnosť nastatia takéhoto scenára je pomerne nízka. Aj posledná finančná kríza 

ukázala nižší nárast predčasných ukončení poistných zmlúv, než bolo očakávané. Existencia 

poplatku za predčasný odkup znižuje vôľu klienta zrušiť poistnú zmluvu. Väčšina poistných 

zmlúv (napr. poistenie k úveru, pohrebné poistenie) sú orientované najmä na krytie rizika a 

nie na tzv. „šetriace účely“. Na základe vyššie spomenutých skutočností je možné hodnotiť 

ocenenie tohto rizika štandardným vzorcom ako vhodné. 

Upisovacie riziko životného poistenia vykazuje medziročne očakávaný mierny rast súvisiaci 

s novým obchodom. Na zmiernenie rizika vyplývajúceho z vysokých poistných plnení má 

Spoločnosť stanovený program zaistenia. 

Upisovacie riziko zdravotného poistenia (ďalej aj ako Health NSLT) začala Spoločnosť 

evidovať v prvej polovici roka 2016. V tom čase predstavila a začala predávať nový produkt 

                                                 
1
 Nezohľadňujúca schopnosť technických rezerv absorbovať straty 

2
 Zohľadňujúca schopnosť technických rezerv absorbovať straty 
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segmentovaný ako úrazové poistenie. Pre stanovenie škodovosti tohto poistenia bola použitá 

história pripoistenia smrti úrazom ponúkaného klientom k produktom životného poistenia už 

od vzniku Spoločnosti. Po nadobudnutí dostatočnej histórie bude Spoločnosť pri stanovení 

škodovosti používať údaje zo samotného úrazového poistenia. 

Pri upisovacom riziku zdravotného poistenia je Spoločnosť vystavená nasledovným 

podmodulom rizika: 

- Riziko poistného a rezerv 

- Riziko odstúpenia od zmluvy (stornovanosť resp. „lapse“) 

Samostatnú časť rizika zdravotného poistenia tvorí katastrofické riziko. Katastrofické riziko 

obsahuje nasledovné scenáre: 

- Masová udalosť 

- Scenár koncentrácie 

- Scenár pandémie 

Úrazové poistenie v tomto module rizika obsahuje len riziko smrť úrazom. Nie je tiež známa 

žiadna koncentrácia jednotlivých zmlúv (napr. poistená firma) a portfólio týchto zmlúv je 

dobre diverzifikované naprieč celým Slovenskom. Preto Spoločnosť v katastrofickom riziku 

uvažuje len masovú udalosť. 

Tabuľka č. 10: Hodnoty podmodulov rizika zdravotného poistenia k 31.12.2017 v tis. EUR 

 
                    Gross                 Net  

Upisovacie riziko zdravotného poistenia (Health NSLT)                        71                  71  

   - Riziko poistného a rezerv                        64             64  

   - Riziko stornovanosti                      31                  31  

Katastrofické riziko           125                   125  

Modul rizika zdravotného poistenia                        159  159 

 

Hodnota rizika zdravotného poistenia sa oproti roku 2016 znížila v dôsledku uplatňovania 

hranice zmluvy pre tento produkt. 
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C.2 Trhové riziko 

 

Trhové riziko je definované Spoločnosťou ako riziko straty alebo nepriaznivej zmeny vo 

finančnej situácii vyplývajúcej priamo alebo nepriamo z kolísania úrovne a volatility trhových 

cien aktív, záväzkov a finančných nástrojov. Medzi trhové riziká Spoločnosť radí úrokové, 

akciové, menové ako aj riziko likvidity. 

Spoločnosť stanoví kapitálovú požiadavku pre trhové riziká štandardnou formulou a výška 

kapitálovej požiadavky je dostatočná na pokrytie daného rizika. 

Odbor asset managementu používa rôzne techniky a metódy pri riadení svojich rizík. Úrokové 

riziko monitoruje citlivosť portfólia aktív aj pasív na zmeny úrokovej sadzby na životnom 

poistení. Podľa toho volí investície, aby bola citlivosť na zmeny vyrovnaná na oboch stranách 

bilancie. Vo všeobecnosti platí, že Spoločnosť sa menovému riziku vyhýba a nemá žiadne 

pozície v cudzej mene. 

Nižšie uvedená tabuľka sumarizuje kapitálové požiadavky pre trhové riziko k 31.12.2017. 

 

Tabuľka č. 11: Hodnoty podmodulov trhového rizika k 31.12.2017 v tis. EUR 

 

Gross Net 

  Riziko úrokových mier 9,951 3,967 

  Akciové riziko 7,861 5,024 

  Riziko nehnuteľností 592 592 

  Riziko kreditného rozpätia 20,206 19,238 

  Riziko koncentrácie trhových rizík 399 399 

  Kurzové riziko 3,603 3,603 

Trhové riziko 34,653 27,128 
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Informácie o tom, ako boli aktíva investované v súlade so „zásadou obozretnej osoby“, sú 

uvedené v podkapitole B.3 Systém riadenia rizík vrátane vlastného posúdenia rizika 

a solventnosti, časť Riadenie investičného rizika. 

 

C.3 Kreditné riziko 

 

Kreditné riziko je definované ako riziko straty alebo nepriaznivej zmeny vo finančnej situácii 

vyplývajúcej z kolísania kreditného ratingu emitentov cenných papierov, protistrán a 

akýchkoľvek dlžníkov, ktorému je Spoločnosť vystavená, v podobe zlyhania protistrany alebo 

rizika kreditného rozpätia alebo koncentrácie trhových rizík. Medzi hlavné riziko zlyhania 

protistrany sa radí riziko zlyhania emitenta cenných papierov. 

Spoločnosť počíta kapitálovú požiadavku pre kreditné riziko štandardným vzorcom a výška 

kapitálovej požiadavky je dostatočná na pokrytie daného rizika. 

Odbor asset managementu používa rôzne techniky a metódy pri riadení svojich rizík. Pre 

kreditné riziko má v investičnej stratégii zadefinované limity na rating, typ investície, 

koncentračné riziko, riziko domicilu emitenta. 

 

C.4 Riziko likvidity 

 

Rizikom likvidity sa rozumie neschopnosť Spoločnosti vyrovnať svoje finančné záväzky. 

Ohodnotenie rizika je vykonané expertným odhadom Odboru asset managementu, ktoré 

ohodnotilo riziko ako nízke z dôvodu dlhodobo kladného peňažného toku z prevádzkovej 

činnosti a dostatočnosti likvidných aktív Spoločnosti. Spolu s ďalšími dôležitými rizikami (v 

rámci inventúry rizík) nie je pokryté štandardnou formulou a ani čiastočným vnútorným 

modelom.  
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Odbor asset managementu monitoruje vývoj peňažných tokov, zostatky na účtoch a 

prognózuje budúce stavy na účtoch. Vo všeobecnosti však možno povedať, že splatnosť aktív 

je kratšia ako splatnosť pasív, takže riziko likvidity je v dlhodobom pohľade malé. 

 

C.5 Operačné riziko 

 

Hodnota operačného rizika oceneného metódou štandardného vzorca k 31.12.2017 

predstavuje 8 124 tis. EUR. 

Spoločnosť ocenila počas roka 2017 toto riziko okrem štandardného vzorca aj alternatívnou 

kvantitatívnou metódou (metódou VaR), pričom použila výsledky z interného kontrolného 

systému, kde boli posúdené jednotlivé operačné riziká.  Hodnota operačného rizika je o niečo 

nižšia ako hodnota podľa štandardného vzorca. Berúc do úvahy konzervatívny prístup k 

stanoveniu rizikového kapitálu, výsledok podľa štandardného vzorca Spoločnosť považuje za 

adekvátny. 

Spoločnosť v rámci interného kontrolného systému vykonala kvalitatívne posúdenie 

operačného rizika metódou odhadu frekvencie a závažnosti rizika. Jednotlivé riziká boli 

hodnotené po efekte kontroly, ktorá je vykonávaná za účelom predchádzania jeho nastatia. 

Následne boli tieto výsledky agregované pre jednotlivé rizikové kategórie:  

- Prerušenie obchodnej činnosti (stredné) – Spoločnosť má požiarne hlásiče 

a evakuačné plány a plán obnovy pri zničení IT vybavenia (HW aj SW). Pri výpadku 

pracovnej sily má Spoločnosť plán zastupiteľnosti. Spoločnosť tiež prijala interný 

predpis Business continuity management, podľa ktorého sú vyvíjané záložné plány. 

Hoci neexistuje historický záznam o takejto udalosti, jej nastatie by viedlo k značným 

škodám. Po vyvinutí záložných plánov bolo toto riziko ohodnotené ako stredné oproti 

predchádzajúcemu obdobiu, kedy bolo hodnotené ako vysoké. 

- Riziko koncentrácie know-how (nízke) – Spoločnosť prijala plán zastupiteľnosti 

kľúčových pozícií, ktorý v dostatočnej miere pokrýva neočakávanú stratu 

zamestnancov na týchto pozíciách.  
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- Nedostatočné ľudské zdroje (nízke) – Spoločnosť prijala smernicu o prijímaní 

a vedení nových zamestnancov. Zamestnanci sa zúčastňujú školení potrebných pre 

výkon ich pozície. Spoločnosť disponuje plánom zastupiteľnosti a sleduje plán 

dovoleniek zamestnancov. 

- Riziko HW a infraštruktúry (nízke) – Pravidelná údržba priestorov je čiastočne 

zabezpečená prenajímateľom budovy. Ak nastane akákoľvek udalosť, Spoločnosť je 

pripravená prijať dočasné nápravné opatrenia. Vykonávajú sa systémové kontroly 

a adekvátne plánovanie hardvéru. 

- IT softwér a bezpečnostné riziko (stredné) – Spoločnosť nastavila pravidlá 

autorizácie, ako aj ďalšie kontroly vykonávané automaticky. 

- Riziko dátovej kvality a modelu (stredné) – Spoločnosť kontroluje peňažné toky – 

realitu vs. výstup z modelu. Je zavedená aj kontrola dát vstupujúcich do modelu na 

databázu zmlúv, dokumentácia testovania modelu, profit testing realizovaný počas 

vývoja nového produktu, back-testing, kontrola auditom. Spoločnosť vyvinula 

a zdokumentovala kontroly, hlavne pri stanovení technických rezerv a kapitálovej 

požiadavky na solventnosť. 

- Riziko IT vývoja (nízke) – Existujú dokumenty k plánu vývoja, zápisy zo stretnutí, 

vykazovanie stavu a vykazovanie budgetu. 

- Projektové riziko (nízke) – Spoločnosť nemá projektové oddelenie ako zvláštnu 

organizačnú jednotku, v projektových tímoch sú stále zahrnuté všetky potrebné osoby. 

Takisto existujú zápisy z takýchto stretnutí. 

- Poistno-právne a compliance riziko (stredné) – Permanentné sledovanie zmien v 

legislatíve je vykonávané funkciou zabezpečenia súladu s právnymi predpismi, ako aj 

riaditeľmi odborov, ktorých sa zmena týka. Zmena legislatívy je konzultovaná s 

manažmentom Spoločnosti. 

- Iné právne a compliance riziko (nízke) – Spoločnosť nikdy nezaznamenala interný 

alebo externý podvod. Všetky dané oblasti zaradené do tohto rizika sú sledované 

minimálne dvoma osobami v Spoločnosti, aby sa predišlo akémukoľvek negatívnemu 

následku.  

- Procesné a prevádzkové riziko (stredné) – Spoločnosť disponuje internou 

dokumentáciou každého dôležitého procesu s jasne stanovenými zodpovednosťami. 

Uplatňuje sa viacúrovňový rozhodovací proces. 
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- Ľudská chyba (stredné) – Spoločnosť aplikuje princíp kontroly štyroch očí. Z 

historického hľadiska neevidujeme v prípade ľudskej chyby vyššiu finančnú stratu ako 

3 000 EUR (menej ako 0,01% z vlastných zdrojov). 

 

C.6 Iné významné riziká 

 

Riziko zlyhania protistrany k 31.12.2017 predstavuje v Spoločnosti hodnotu približne 1 178 

tis. EUR. Viac ako 80% tejto expozície je na zbernom účte v Slovenskej sporiteľni, a.s.. 

Expozícia pre Type 2 je tiež voči Slovenskej sporiteľni, a.s. (v zmysle sprostredkovateľa 

poistenia) a predstavuje ju pohľadávka (mesačné poistné za Poistenie k úveru). Nakoľko má 

Slovenská sporiteľňa, a.s. a tiež Erste Group, a.s. pomerne vysoký rating (A), riziko zlyhania 

sa pohybuje len tesne nad hranicou významnosti. 

 

Riziká nepokryté štandardným vzorcom 

Za účelom úplnosti rizikového profilu Poisťovňa ako súčasť inventúry rizík posúdila naviac 

riziká, ktoré nie sú pokryté výpočtom kapitálovej požiadavky na solventnosť podľa 

štandardného vzorca. Tieto riziká boli posúdené metódou kvalifikovaného odhadu. Všetky 

boli ohodnotené ako nízke a v súčasnosti pre Spoločnosť nepredstavujú významné ohrozenie. 

V nasledujúcom texte sú uvedené všetky tieto riziká spolu so stručným popisom a 

kvalitatívnym posúdením ich závažnosti. 

Riziko koncentrácie upisovacích rizík 

Riziko koncentrácie upisovacích rizík vyplýva z nedostatočnej diverzifikácie portfólia 

poistných produktov v rámci krajiny. 

Portfólio Poisťovne je rovnomerne rozložené po celej krajine. Poisťovňa nemá uzatvorenú 

skupinovú poistnú zmluvu pre spoločnosť resp. skupinu ľudí. Zároveň zaistenie poskytuje 

ochranu pred vysokými plneniami pri nastatí poistnej udalosti. Na základe toho, Poisťovňa 

hodnotí metódou kvalifikovaného odhadu toto riziko ako nízke.  
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Strategické riziko  

Strategické riziko je riziko nepriaznivého vývoja obchodu spojené s nesprávnymi 

obchodnými a investičnými rozhodnutiami, neadekvátnou komunikáciou a implementáciou 

cieľov Poisťovne, resp. konfliktom predmetov podnikania.  

Poisťovňa má dva predajné kanály. Slovenská sporiteľňa, a.s. (líder na slovenskom trhu) 

vystupuje ako strategický partner a od septembra 2013 prebieha predaj cez Prvú stavebnú 

sporiteľňu, a.s.. Poisťovňa neustále sleduje a monitoruje ekonomickú a obchodnú situáciu na 

trhu a vie rýchlo a flexibilne reagovať na meniace sa obchodné a ekonomické prostredie. To 

podporuje aj dobrá spolupráca s distribučnou sieťou Slovenskej sporiteľne, a.s. a dobré 

nastavenie procesov predaja produktov. Z historického hľadiska taktiež Poisťovňa neeviduje 

udalosti, ktoré by viedli k významnému poklesu predaja. Toto riziko hodnotí ako nízke a 

naďalej ho monitoruje. Nízka hodnota tohto rizika je ďalej podporená zlúčením s Poisťovňou 

KOOPERATIVA, čím bude zabezpečená možnosť využívania jej predajnej siete. 

Reputačné riziko 

Reputačné riziko je riziko spojené s nepriaznivým vývojom obchodnej činnosti v dôsledku 

narušenia reputácie Poisťovne.  

V Spoločnosti nebol evidovaný žiadny súdny spor, ktorý by mal významný vplyv na finančný 

stav Poisťovne. Taktiež nebol identifikovaný ani žiadny podvod (ako interný tak aj externý). 

Poisťovňa hodnotí toto riziko ako nízke.  

 

C.7 Ďalšie informácie 

 

Nakoľko sú všetky významné informácie uvedené v predchádzajúcich častiach kapitoly, nie je 

potrebné uvádzať ich v tejto časti.  
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D. Oceňovanie na účely solventnosti 

 

D.1 Aktíva 

 

Pre účely solventnosti sú finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou. 

Reálna hodnota je cena, ktorú by vlastník obdržal z predaja majetku v rámci obvyklej 

transakcie medzi účastníkmi trhu v deň ocenenia. Najlepším dôkazom reálnej hodnoty je cena 

na aktívnom trhu. Aktívny trh je taký, na ktorom sa transakcie s daným majetkom 

uskutočňujú s dostatočnou frekvenciou a v dostatočnom objeme tak, že trh kontinuálne 

poskytuje informáciu o cene. Reálna hodnota finančných nástrojov obchodovaných na 

aktívnom trhu sa zisťuje ako súčin ich kótovanej ceny a ich množstva vlastneného 

Spoločnosťou.  

Kótovaná cena použitá na ocenenie majetku je kótovaná ponuková (bid) cena. 

V prípade nedostupnosti záverečného kurzu je pre daný deň ocenenia trhová cena určená 

tvorcami trhu. Ak nie je možné trhovú cenu určiť ani podľa tvorcov trhu, použije sa záverečná 

cena cenného papiera nie staršia ako 30 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa určenie jeho 

hodnoty vykonáva. Ak na určenie trhovej ceny nie je možné použiť cenu získanú vyššie 

uvedenými spôsobmi, je cena vypočítaná z výnosu, ktorý bol získaný interpoláciou medzi 

najbližšími bodmi výnosovej krivky pre daný typ cenného papiera. V prípade neexistencie 

finančného trhu pre danú investíciu je reálna hodnota určená použitím oceňovacích techník, 

ktoré zahŕňajú odkaz na aktuálnu reálnu hodnotu iného podobného nástroja alebo analýzou 

diskontovaných peňažných tokov (discounted cash flow - DCF).  

Reálna hodnota je analyzovaná podľa jej úrovne v hierarchii reálnych hodnôt nasledovne: (i) 

úroveň jeden predstavuje ocenenie trhovou cenou (bez úpravy) z aktívneho trhu s identickým 

majetkom, (ii) úroveň dva predstavujú ocenenia pomocou techník alebo modelov, ktorých 

všetky podstatné vstupné parametre sú pozorovateľné pre daný majetok alebo záväzok buď 

priamo (t.j. ako ceny) alebo nepriamo (t.j. odvoditeľné z cien), a (iii) úroveň tri predstavuje 

ocenenia, ktorých vstupné parametre nie sú odvoditeľné z trhových údajov (t.j. existujú 
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subjektívne stanovené vstupné parametre). Úsudok sa uplatňuje pri kategorizácii finančných 

nástrojov podľa hierarchie reálnych hodnôt. Ak ocenenie vyžaduje vstupný parameter 

odvodený z trhových cien, ktorý však vyžaduje významnú úpravu, ide o ocenenie úrovne tri. 

V portfóliu investícií Spoločnosti sú zastúpené nasledujúce triedy aktív: 

- dlhopisy, 

- úvery, 

- podielové fondy, 

- akcie, 

- termínované depozitá. 

Reálna hodnota dlhopisov je určená spôsobom popísaným vyššie. 

V majetku Poisťovne sa nachádzajú aj štruktúrované dlhopisy pozostávajúce z dlhopisovej 

a derivátovej zložky. Dlhopisová časť je oceňovaná metódou DCF. Na modelovanie opčnej 

časti sa používa Monte Carlo simulácia Geometric Brownian Motion modelu (GBM) 

doplneného o cost of carry (dividend yield). Vstupy do GBM modelu sú aktuálna cena 

indexu, výnosová krivka (risk-free yield curve), dividendový výnos, volatilita a korelačná 

matica. 

Poskytnuté úvery sú oceňované zostatkovou hodnotou – zatiaľ nesplatenou hodnotou úveru. 

Otvorené podielové fondy v majetku Poisťovne sú oceňované hodnotou podielového listu 

zverejnenou správcovskou spoločnosťou príslušného podielového fondu ku dňu ocenenia. 

Uzavreté podielové fondy sú oceňované cenou podielu zistiteľnou z regulovaného trhu, na 

ktorom sú kótované. 

Kótované akcie sú oceňované cenou priamo zistiteľnou z regulovaného trhu. 

Nekótované akcie sú oceňované obstarávacou cenou. 

Termínované depozitá sú oceňované hodnotou istiny. 
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Rozdiely v prístupe k oceňovaniu aktív pre účely solventnosti a účely 

účtovnej závierky 

 

Oceňovanie investícií pre účely účtovnej závierky vychádza zo štandardov IAS 39 Finančné 

nástroje: Vykazovanie a oceňovanie / IFRS 9 Finančné nástroje. Podľa nich sa hodnota 

finančného aktíva určí jeho reálnou hodnotou alebo umorovanou hodnotou zistenou metódou 

efektívnej úrokovej miery v závislosti od jeho klasifikácie do jednej zo štyroch kategórií : 

- ocenené reálnou hodnotou cez zisk alebo stratu, 

- držané do splatnosti, 

- k dispozícii na predaj, 

- úvery a pohľadávky. 

Reálna hodnota finančných aktív pre účely účtovej závierky je stanovená rovnakým 

spôsobom ako reálna hodnota pre účely solventnosti. 

Umorovaná hodnota zistená metódou efektívnej úrokovej miery je hodnota predstavujúca 

sumu, v ktorej bol finančný nástroj zaúčtovaný v čase jeho obstarania mínus splátky istiny, 

plus časovo rozlíšené úroky a mínus prípadné opravné položky na zníženie hodnoty 

finančného majetku. Časovo rozlíšené úroky zahŕňajú časové rozlíšenie transakčných 

nákladov a rozdielu medzi cenou obstarania a nominálnou hodnotou metódou efektívnej 

úrokovej miery. Takto časovo rozlíšený úrok je súčasťou ocenenia finančných nástrojov 

v súvahe.  

Metóda efektívnej úrokovej miery je metóda výpočtu zostatkovej hodnoty a stanovenia 

úrokových výnosov a nákladov za dané obdobie s cieľom dosiahnuť konštantnú úrokovú 

mieru (efektívnu úrokovú mieru). Efektívna úroková miera je taká, ktorá presne diskontuje 

odhadované budúce platby alebo príjmy (s výnimkou budúcich úverových strát) počas doby 

trvania finančného nástroja prípadne doby kratšej, na čistú účtovnú hodnotu finančného 

nástroja. Výpočet súčasnej hodnoty zahŕňa všetky poplatky medzi zmluvnými stranami 

zaplatené alebo prijaté, ktoré sú integrálnou súčasťou efektívnej úrokovej miery.  
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Dlhopisy držané do splatnosti. Táto trieda finančných nástrojov predstavuje dlhopisy 

kótované na aktívnom trhu s pevne stanovenými alebo určiteľnými platbami, pre ktoré má 

Spoločnosť zámer a je ich schopná držať do splatnosti. Dlhopis nesmie byť klasifikovaný ako 

držaný do splatnosti, ak Spoločnosť má právo požadovať jeho predčasné splatenie, pretože 

cena zaplatená za takéto právo nie je konzistentná so zámerom držať cenný papier do 

splatnosti. Dlhopisy držané do splatnosti sú ocenené v umorovanej hodnote stanovenej 

metódou efektívnej úrokovej miery. 

Dlhopisy klasifikované ako úvery a pohľadávky. Táto trieda finančných nástrojov 

predstavuje finančné aktíva s fixnými alebo stanoviteľnými platbami, ktoré nie sú kótované 

na aktívnom trhu. Dlhopisy klasifikované ako úvery a pohľadávky sú ocenené v umorovanej 

hodnote stanovenej metódou efektívnej úrokovej miery. 

Dlhopisy v reálnej hodnote preceňované cez hospodársky výsledok. Dlhopisy v reálnej 

hodnote preceňované cez hospodársky výsledok sú takto klasifikované v čase ich obstarania 

na základe toho, že touto klasifikáciou dôjde k zamedzeniu účtovného nesúladu, ktorý by inak 

vznikol v súvislosti s účtovaním súvisiacej rezervy na investičné poistenie, ktorú tieto 

dlhopisy kryjú. Riziko zo zmeny reálnej hodnoty týchto finančných aktív nesú poistení, 

pričom prislúchajúce precenenie rezervy z investičného poistenia sa účtuje s vplyvom na 

hospodársky výsledok. Tieto cenné papiere sú ocenené ich reálnou hodnotou. 

Dlhopisy k dispozícii na predaj. Tieto dlhopisy predstavujú investičné cenné papiere, ktoré 

Spoločnosť vlastní, a ktoré môžu byť predané v závislosti od potreby v oblasti likvidity alebo 

v prípade zmien trhových úrokových sadzieb. Dlhopisy k dispozícii na predaj sú ocenené ich 

reálnou hodnotou.  

Poskytnuté úvery sú klasifikované v kategórii úvery a pohľadávky. Sú oceňované 

zostatkovou hodnotou – zatiaľ nesplatenou hodnotou úveru. 

Podielové cenné papiere k dispozícii na predaj. Tieto cenné papiere predstavujú investície, 

ktoré Spoločnosť vlastní, a ktoré môžu byť predané v závislosti od potreby v oblasti likvidity 

alebo v prípade zmien trhových cien a kurzov. Podielové cenné papiere k dispozícii na predaj 

sú ocenené ich reálnou hodnotou.  

Podielové cenné papiere v reálnej hodnote preceňované cez hospodársky výsledok. 

Podielové cenné papiere v reálnej hodnote preceňované cez hospodársky výsledok sú takto 
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klasifikované v čase ich obstarania na základe toho, že touto klasifikáciou dôjde k 

zamedzeniu účtovného nesúladu, ktorý by inak vznikol v súvislosti s účtovaním súvisiacej 

rezervy na investičné poistenie, ktorú tieto cenné papiere kryjú. Riziko zo zmeny reálnej 

hodnoty týchto finančných aktív nesú poistení, pričom prislúchajúce precenenie rezervy z 

investičného poistenia sa účtuje s vplyvom na hospodársky výsledok. Tieto cenné papiere sú 

ocenené ich reálnou hodnotou. 

Termínované vklady. Termínované vklady a pohľadávky sú finančným majetkom s pevne 

stanovenou splatnosťou. Termínované vklady sú ocenené umorovanou hodnotou zistenou 

metódou efektívnej úrokovej miery.  

Tabuľka zachytáva hodnotu investícií pre každú významnú triedu aktív v portfóliu Poisťovne 

k 31.12.2017 určenú spôsobom ocenenia pre účely solventnosti a spôsobom ocenenia pre 

účely účtovnej závierky. 

 

Tabuľka č. 12: Hodnota aktív k 31.12.2017 v tis. EUR podľa oboch spôsobov vykazovania 

 

Finančné aktíva Solventnosť II  Účtovníctvo Rozdiel 

Akcie                  1,294                   1,294                          -    

Nekótované                  1,294                   1,294                          -    

Dlhopisy             339,870              325,787                 14,083  

Podielové fondy                65,144                 65,144                          -    

Aktíva držané pre IŽP             114,118              114,118                          -    

Štruktúrované dlhopisy                91,483                 91,483                          -    

Podielové fondy                22,635                 22,635                          -    

Úvery 2,908 2,908 - 

Termínované depozitá                         -                            -                            -    

Spolu 523,334 509,251 14,083 

 

 

D.2 Technické rezervy 

 

Pre účely účtovnej závierky oceňuje Spoločnosť technické rezervy štandardnými metódami 

poistnej matematiky s použitím predpokladov prvého rádu o úmrtnosti, technickej úrokovej 
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miere a nákladoch. Technické rezervy sú vypočítané automaticky v informačnom systéme 

Spoločnosti bez ručného zásahu, resp. úpravy. Výnimkou je IBNR, ktorá sa počíta manuálne 

na základe podkladov o nahlásených poistných udalostiach metódou Chain - Ladder. 

 

Spoločnosť tvorí pre účely účtovnej závierky tieto technické rezervy: 

- rezervu na poistné budúcich období (RPBO): pre produkty za bežné poistné 

s poistným obdobím iným ako mesiac, 

- rezervu na poistné udalosti (RPP); tvoria ju dve rezervy: 

o rezerva na nahlásené a nevybavené poistné udalosti (RBNS), 

o rezerva vzniknuté a nenahlásené poistné udalosti (IBNR), 

- rezervu na životné poistenie (RŽP), v ktorej je zahrnutá aj rezerva na podiely na 

prebytku a deficitná rezerva, 

- rezervu na investičné poistenia (RIP) na krytie rizika z investovania finančných 

prostriedkov v mene poistených. 

Na základe výsledkov testu primeranosti účtovných rezerv Poisťovňa rozpustila deficitnú 

rezervu vo výške 3 300 tis. EUR vytvorenú v roku 2016.  

Tabuľka č.13: Hodnota rezerv v členení podľa typu rezervy a rizikových skupín v tis. EUR 

 

riziková skupina 
RPBO RBNS IBNR RŽP RIP 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

tradičné poistenia  

s podielmi na 

prebytku 

181 182 70 109 324 261 234,971 330,993 6,062 12,503 

tradičné poistenia  

bez podielov na 

prebytku 

6 6 852 1,169 783 978 0 0 0 0 

investičné poistenia 0 0 36 24 15 3 0 0 101,767 101,356 

neživotné poistenia 2 3 0 0 15 16 0 0 0 0 

s p o l u 189 190 958 1,303 1,137 1,257 234,971 330,993 107,829 113,859 
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Pre účely Solventnosti II oceňuje Spoločnosť technické rezervy (TP) ako očakávanú prítomnú 

hodnotu budúcich peňažných tokov súvisiacich s vysporiadaním poistných záväzkov po dobu 

modelovania. Výpočet je stochastický, čiže je vykonávaný na 1 000 ekonomických scenároch 

vývoja úrokových mier. 

Podľa princípov Solventnosť II je výpočet TP založený na tzv. celkovej finančnej pozícii 

Spoločnosti: 

- modelované aktíva sú ocenené trhovými hodnotami, ich limity a priority 

predaja/nákupu sa riadia stratégiou odsúhlasenou predstavenstvom Spoločnosti, 

- pasíva sú ocenené tzv. prístupom „mark to model“ ako súčet  najlepšieho odhadu 

záväzkov z platných poistných zmlúv (BE) a rizikovej marže (RM).  

 

Použité metódy modelovania budúcich záväzkov Spoločnosti 

- obsahujú všetky dôležité finančné toky nevyhnutné pre výpočet BE, 

- odzrkadľujú neistotu spojenú s výškou a frekvenciou peňažných tokov, 

- odzrkadľujú podstatu všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv, a to počas 

celej doby životnosti takýchto zmlúv (resp. doby modelovania), 

- pokrývajú hlavné riziká vplývajúce na jednotlivé modelované finančné toky, 

- zahŕňajú všetky materiálne garancie, 

- zahŕňajú všetky materiálne opcie, o ktorých Poisťovňa predpokladá, že budú 

využívané aj v budúcich obdobiach, 

- zahŕňajú v prípade poistných zmlúv s opciou na podiely na prebytku aj neistotu 

budúcich finančných tokov v dôsledku modelovania rôznych scenárov vývoja cien 

podkladových aktív, od toho závislej investičnej stratégie, stratégie rozdeľovania 

podielov na prebytku, ako aj dynamického správania sa poistníkov. 

 

Použité metódy pri stanovení rizikovej marže: 

- do výpočtu rizikovej marže vstupujú kapitálové požiadavky na upisovacie riziko, 

operačné riziko a riziko zlyhania protistrany,  
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- Poisťovňa používa na výpočet rizikovej marže metódu aplikácie nákladov na držanie 

kapitálu vo výške 6% (podľa Solventnosť II) na prítomnú hodnotu  projektovaných 

budúcich požiadaviek na solventnosť.  

 

Pre účely oceňovania podľa režimu Solventnosť II používa Spoločnosť predpoklady, ktoré 

odbor poistnej matematiky prehodnocuje minimálne raz ročne. Tieto predpoklady sú 

stanovené pre každý produkt samostatne. Pri stanovení predpokladov vstupujúcich do 

výpočtu technických rezerv je zohľadňovaný historický vývoj portfólia a zároveň sa prihliada 

na výsledok tzv. back-testing analýzy, ktorá spätne hodnotí, či modelovaná úmrtnosť, 

stornovanosť a škodovosť bola v posledných rokoch v porovnaní so skutočnosťou  

podhodnotená, resp. nadhodnotená. 

 

Oproti minulému obdobiu nedošlo k výraznejším zmenám v používaných predpokladoch. 

 

Tabuľka č. 14: Technické rezervy v členení podľa rizikových skupín v tis. EUR 

 

riziková skupina 
rok 2016 rok 2017 

BE RM TP BE RM TP 

tradičné poistenia  

s podielmi na prebytku 
228,412 9,669 238,081 306,086 17,666 323,752 

tradičné poistenia  

bez podielov na prebytku 
-32,468 8,854 -23,614 -31,534 8,328 -23,206 

investičné poistenia 98,365 212 98,578 98,519 159 98,678 

neživotné poistenia -622 179 -443 -60 10 -50 

s p o l u 293,687 18,914 312,602 373,011 26,163 399,174 

 

Zaistenie plní v Spoločnosti funkciu zmierňovania finančných strát v dôsledku výskytu 

vysokých škôd.  

Za účelom diverzifikácie rizika, Spoločnosť dojednáva zaistenie s dvomi zaisťovňami 

- General Reinsurance AG, Vienna Branch (GenRe), 

- VIG RE zajišťovna, a. s. (VIGRe). 
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Zaistný program použitý pre tieto produkty : 

- Excedentné zaistenie s vlastným vrubom 16 596 EUR na osobu-riziko 

Produkty: úverové životné poistenie (okrem skupinového poistenia pre prípad smrti), 

kapitálové životné poistenie, investičné životné poistenie. 

Zaisťovateľ: GenRe, VIGRe 

- Excedentné zaistenie s vlastným vrubom 50 000 EUR na osobu-riziko 

Produkty: kapitálovo-investičné životné poistenie  

Zaisťovateľ: GenRe, VIGRe 

- Kvótové zaistenie 50% + maximálny vlastný vrub 50 000 EUR na zmluvu  

Produkt: skupinové poistenie pre prípad smrti uzatvorené k úveru krytému 

nehnuteľnosťou 

Zaisťovateľ: GenRe, VIGRe 

 

Nezaistené sú produkty, resp. riziká, pri ktorých riziková suma leží pod hranicou vlastného 

vrubu Poisťovne (t.j. 50 000 EUR). 

 

Tabuľka č. 15: Prehľad počtu zaistených zmlúv, predpísaného zaistného a plnení od 

zaisťovateľa v členení podľa rizikových skupín v ks resp. v tis. EUR 

riziková skupina 
počet zaistených 

zmlúv 

predpísané 

zaistné 

plnenia od 

zaisťovateľa 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 

tradičné poistenia  

s podielmi na prebytku 
465 658 13 19 29 6 

tradičné poistenia  

bez podielov na prebytku 
41,290 45,092 1,972 2,176 421 374 

investičné poistenia 150 122 1 2 0 0 

neživotné poistenia 0 0 0 0 0 0 

s p o l u 41,905 45,872 1,986 2,196 450 380 
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D.3 Iné záväzky 

 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky sa zaúčtujú v čase splnenia dodávky 

zmluvnou protistranou a sú oceňované umorovanou hodnotou. 

Jediným rozdielom v oceňovaní ostatných záväzkov medzi režimom Solventnosť II 

a režimom Solventnosť I je, že v prvom menovanom sa do presahu aktív nad pasívami 

kalkuluje aj odložený daňový záväzok (prípadne pohľadávka) z rekonciliácie medzi 

hodnotami aktív a pasív podľa Solventnosti II a štatutárnymi hodnotami.   

Všetky ostatné iné aktíva a iné pasíva sú oceňované v oboch režimoch rovnako. 

Odložený daňový záväzok na účely účtovnej závierky sa účtuje podľa § 10 postupov 

účtovania najmä pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou 

hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou. 

Odložená daň sa účtuje súvahovou záväzkovou metódou z umoriteľných daňových strát a 

dočasných rozdielov medzi daňovou hodnotou majetku a záväzkov a ich účtovnou hodnotou.  

Hodnota odloženého daňového záväzku pre účely Solventnosti II pozostáva z hodnoty pre 

účely účtovnej závierky a hodnoty odloženého daňového záväzku, vypočítaného 

z „rekonciliácie“ – rozdielu medzi bilanciou ocenenou pre účely solventnosti a bilanciou pre 

účely účtovnej závierky. Počíta sa s daňovou sadzbou z dane z príjmu právnických osôb 

platnou pre nasledujúce účtovné obdobie. 

Tabuľka č. 16: Hodnoty iných záväzkov k 31.12.2017 podľa typov vykazovania v tis. EUR 

 
Solventnosť II Účtovná závierka 

Rezervy iné ako technické rezervy 1,135 1,135 

Záväzky z dôchodkových dávok 28 28 

Vklady od zaisťovateľov 12 12 

Odložené daňové záväzky 15,251 2,578 

Finančné záväzky okrem dlhov voči úverovým 

inštitúciám 

1,946 1,946 

Záväzky z poistenia a voči sprostredkovateľom 13,683 13,683 
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Záväzky zo zaistenia 17 17 

Záväzky (z obchodného styku, iné ako poistenie) 1,066 1,066 

Všetky ostatné záväzky, inde neuvedené 1,256 1,256 

Iné záväzky spolu 34,394 21,722 

 

D.4 Alternatívne metódy oceňovania 

 

Spoločnosť používa alternatívne metódy oceňovania pre investície, ktorých cena nie je 

zistiteľná z aktívneho trhu a na jej stanovenie sa používajú techniky alebo modely, ktorých 

vstupné parametre nie sú odvoditeľné z trhových údajov (t.j. existujú subjektívne stanovené 

vstupné parametre). K 31.12.2017 boli alternatívne metódy oceňovania použité pre približne 

10% finančných aktív spoločnosti. Spoločnosť pri oceňovaní technických rezerv nepoužíva 

alternatívne metódy oceňovania. 

D.5 Ďalšie informácie 

 

Nakoľko sú všetky významné informácie uvedené v predchádzajúcich častiach kapitoly, nie je 

potrebné uvádzať ich v tejto časti. 
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E. Riadenie kapitálu 

E.1 Vlastné zdroje 

 

Prostredníctvom riadenia kapitálu Spoločnosť zabezpečuje solventnosť, maximalizáciu 

návratnosti investícií akcionárov a vytvára finančnú stabilitu.  

Spoločnosť má popísané riadenie vlastných zdrojov v internom dokumente „Koncepcia 

riadenia kapitálu“, ktorá definuje požiadavky na vlastné zdroje v režime Solventnosť II, 

popisuje legislatívny rámec, úlohy a zodpovednosti v systéme riadenia kapitálu v Poisťovni. 

Spoločnosť používa trojročný horizont pre plánovanie vlastných zdrojov. 

Hodnota vlastných zdrojov podľa Solventnosti II k 31.12.2017 je 93 440 tis. EUR. Všetky 

položky vlastných zdrojov spĺňajú požiadavky na zaradenie do triedy 1, tzn. najvyššej kvality. 

Spoločnosť v rámci roka 2017 spĺňala požiadavku na solventnosť podľa platnej legislatívy.  

Tabuľka č. 17: Štruktúra a výška vlastných zdrojov Spoločnosti podľa vykazovania 

v účtovnej závierke v tis. EUR  

Položky vlastného imania 2016 2017 

Základné imanie         7,011  7,011 

Zákonný rezervný fond         1,402  1,402 

Ostatné kapitálové fondy         4,302  4,302 

Oceňovacie rozdiely z majetku k dispozícii na predaj       14,799  16,591 

Nerozdelený zisk       22,169  27,151 

Vlastné imanie spolu       49,683        56,457  
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Tabuľka č. 18: Vlastné zdroje podľa Solventnosti II v tis. EUR 

Vlastné zdroje 2016 2017 

Presah aktív nad pasívami       85,677        104,130  

- Dividendy -       7,977  -       10,690  

Vlastné zdroje spolu       77,700        93,440  

 

Základné imanie. Poisťovňa celkovo emitovala 171 000 ks kmeňových akcií, každú 

v pôvodnej menovitej hodnote 33,20 EUR. Všetky vydané akcie boli splatené v plnej výške. 

V roku 2013 bolo navýšené základné imanie Spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia 

na hodnotu 7 011 tis. EUR. Navýšenie bolo realizované z nerozdeleného zisku minulých 

rokov a to zvýšením menovitej hodnoty kmeňových akcií z 33,20 na 41 EUR na jednu akciu.  

Zákonný rezervný fond bol vytvorený pri založení Poisťovne a ďalej je tvorený zo zisku 

podľa požiadaviek slovenskej legislatívy. Ostatné kapitálové fondy predstavujú peňažné 

vklady akcionárov.  

Oceňovacie rozdiely z majetku k dispozícii na predaj predstavujú kumulatívne zmeny reálnej 

hodnoty finančného majetku na predaj. K oceňovacím rozdielom sa účtuje odložená daň. 

Dividendy. Záväzok z dividend sa zaúčtuje v období, keď sú schválené valným 

zhromaždením Poisťovne. Návrh predstavenstva Poisťovne na výplatu dividend po konci 

účtovného obdobia pred schválením účtovnej závierky na zverejnenie, sa vykáže v 

poznámkach. 

Vlastné zdroje podľa Solventnosti II. Výška vlastných zdrojov Spoločnosti ku koncu 

obdobia predstavuje rozdiel medzi aktívami a pasívami pre účely Solventnosti II, po 

odpočítaní dividend odsúhlasených valným zhromaždením Poisťovne zo zisku bežného 

obdobia. 

Vlastné zdroje Spoločnosti sú v plnej výške použiteľné na krytie kapitálovej požiadavky na 

solventnosť, ako aj minimálnej kapitálovej požiadavky, keďže všetky položky sú v triede 1. 
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Rozdiel medzi vlastným imaním podľa účtovnej závierky vo výške 56 457 tis. EUR 

a prebytkom aktív nad záväzkami vypočítanými na účely solventnosti vo výške 104 130 tis. 

EUR vyplýva z odlišnej metodiky ocenenia finančných aktív a technických rezerv 

Spoločnosti. 

Z tohto rozdielu vo výške 47 673 tis. EUR pripadá: 

- čiastka 14 083 tis. EUR na finančné aktíva držané do splatnosti, ktoré sú pre účely 

Solventnosti II oceňované trhovou hodnotou a pre účely účtovnej závierky 

obstarávacou cenou, 

- čiastka 47 878 tis. EUR na rozdiel medzi „najlepším odhadom“ hodnoty technických 

rezerv vrátane rizikovej marže a ich účtovnou hodnotou, 

- čiastka -12 673 tis. EUR na odloženú daň z rekonciliácie medzi aktívami a pasívami 

ocenenými podľa Solventnosti II a podľa účtovnej závierky, 

- zvyšný rozdiel vo výške 1 616 tis. EUR pripadá na nehmotný majetok a zaistené 

rezervy. 

Spoločnosť neeviduje žiadne dodatkové vlastné zdroje, ani položky znižujúce vlastné zdroje. 

Vlastné zdroje Spoločnosti nemajú obmedzenú dostupnosť ani prevoditeľnosť. 

 

E.2 Kapitálová požiadavka na solventnosť a minimálna 

kapitálová požiadavka 

 

Spoločnosť stanovuje kapitálovú požiadavku na solventnosť a minimálnu kapitálovú 

požiadavku na solventnosť podľa platného legislatívneho rámca o Solventnosti II.  

Kapitálová požiadavka na solventnosť
3
 sa počíta spravidla raz ročne, ku koncu finančného 

roka (totožný s koncom kalendárneho roka).  

                                                 
3
 Kapitálová požiadavka vykazovaná vo výkazoch S.25 až S.27 
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Minimálna kapitálová požiadavka na solventnosť
4
 (ďalej aj ako MCR) je počítaná ku koncu 

každého štvrťroka. Vstupom do výpočtu je aj Kapitálová požiadavka na solventnosť, preto sa 

pri področnom výpočte uvažuje s poslednou známou. 

Aby Spoločnosť nevystavila poistníkov a príjemcov poistných plnení neprijateľnej úrovni 

rizika, musí kryť aspoň MCR. 

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť 

Spoločnosť stanovuje kapitálovú požiadavku na solventnosť výlučne podľa štandardného 

vzorca. Nepoužíva interný model na žiaden modul resp. podmodul rizika. Výpočet kapitálovej 

požiadavky podlieha kontrole a následnej spätnej väzbe zo strany Skupiny. Kontrolujú sa 

všetky vstupy. Okrem kapitálovej požiadavky na solventnosť (ďalej aj ako SCR
5
) Spoločnosť 

spravidla určuje kapitálové požiadavky aj počas roka, najmä pre účely ORSA vrátane 

projekcie pozície solventnosti.  

Hodnoty Kapitálovej požiadavky na solventnosť k 31.12.2017 vrátane hodnôt jednotlivých 

podmodulov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 19: Kapitálová požiadavka na solventnosť k 31.12.2017 v tis. EUR  

 
                     Gross                  Net  

Trhové riziko                      34,563                 27,128  

Upisovacie riziko životného poistenia                       29,400                 30,133  

Upisovacie riziko zdravotného poistenia (NSLT)                         159                     159  

Riziko zlyhania protistrany 
                           

1,178 

                  

1,178  

Základná kapitálová požiadavka na solventnosť                       51,101                45,743  

Kapacita technických rezerv absorbovať straty  -5,358  -  

Kapacita odložených daní absorbovať straty -11,312  -11,312  

Operačné riziko 8,124  8,124  

                                                 
4 Kapitálová požiadavka vykazovaná v ročnom a tiež stvrťročnom výkaze S.28  
5 Z ang. „Solvency capital requirement“ 
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Kapitálová požiadavka na solventnosť                       42,555   42,555 

Spoločnosť pre stanovenie SCR nepoužíva žiadne simplifikácie ani parametre špecifické pre 

podnik (tzv. USP
6
). Nakoľko je dátum predkladania tejto Správy totožný s predkladaním 

výkazov o kapitálových požiadavkách, SCR je stále predmetom posúdenia orgánmi dohľadu. 

 

Minimálna kapitálová požiadavka na solventnosť 

Pri minimálnej kapitálovej požiadavke sa určuje absolútna spodná hranica (ďalej aj ako 

AMCR
7
), pod ktorú hodnota nesmie klesnúť. Tá je určená na základe poisťovacej činnosti 

Spoločnosti. Pre životné poistenie je hranica stanovená na 3 700 000 EUR. Pre neživotné 

poistenie (Health NSLT) je spodná hranica určená hranica 2 500 000 EUR, pričom platí 

pravidlo, že ak predpísané poistné pre činnosť neživotného poistenia
8
 nepresiahne 10% 

celkového hrubého predpísaného poistného Spoločnosti, absolútna spodná hranica minimálnej 

kapitálovej požiadavky je rovná hodnote len pre životné poistenie. Spoločnosť preto uvažuje 

s AMCR rovnou 3 700 000 EUR.  

Tabuľka č. 20: Medziročné porovnanie minimálnej kapitálovej požiadavky v tis. EUR 

Minimálna kapitálová požiadavka na solventnosť   

 31.12.2016   12,704 

31.12.2017   15,372 

 

E.3 Využívanie podmodulu akciového rizika založeného na 

durácii pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť 

 

Spoločnosť na výpočet kapitálovej požiadavky nepoužíva podmodul akciového rizika 

založeného na durácii.   

                                                 
6
 Z angl. „Undertaking specific parameters“ 

7 Z angl. „Absolute minimal capital requirement“ 
8 Platí len pre poistenie úrazu a poistenie choroby. 





PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.02.01.02

Súvaha

Hodnota podľa 

smernice 

Solventnosť II 

Aktíva C0010

Nehmotný majetok R0030 0

Odložené daňové pohľadávky R0040

Prebytok dôchodkových dávok R0050

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia držané na vlastné použitie R0060 409

Investície (iné ako aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia) R0070 406 308

Nehnuteľnosti (iné ako na vlastné použitie) R0080

Podiely v prepojených podnikoch vrátane účastí R0090 1 294

Akcie R0100

Akcie – kótované R0110

Akcie – nekótované R0120

Dlhopisy R0130 339 870

Štátne dlhopisy R0140 202 006

Podnikové dlhopisy R0150 136 766

Štruktúrované cenné papiere R0160 1 098

Cenné papiere zabezpečené kolaterálom R0170

Podniky kolektívneho investovania R0180 65 144

Deriváty R0190

Vklady iné ako peňažné ekvivalenty R0200

Iné investície R0210 0

Aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia R0220 114 118

Úvery a hypotéky R0230 2 909

Úvery na poistné zmluvy R0240

Úvery a hypotéky fyzickým osobám R0250

Iné úvery a hypotéky R0260 2 909

Pohľadávky zo zaistenia vyplývajúce z: R0270 -1 131

Neživotné poistenie a zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu R0280

Neživotné poistenie okrem zdravotného poistenia R0290

Zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu R0300

Životné poistenie a zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu okrem 

zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia R0310 -1 130

Zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu R0320

Životné poistenie okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia R0330 -1 130

Životné index-linked a unit-linked poistenie R0340 -1

Vklady pri aktívnom zaistení R0350

Pohľadávky z poistenia a voči sprostredkovateľom R0360 1 686

Pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia R0370 916

Pohľadávky (z obchodného styku, iné ako poistenie) R0380 337

Vlastné akcie (v priamej držbe) R0390

Sumy splatné v súvislosti s položkami vlastných zdrojov alebo so začiatočným 

vkladom, ktoré boli vyžiadané, ale zatiaľ nesplatené R0400

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty R0410 12 082

Všetky ostatné aktíva, inde neuvedené R0420 63

Aktíva celkom R0500 537 698
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.02.01.02

Súvaha

Hodnota podľa 

smernice 

Solventnosť II 

Záväzky C0010

Technické rezervy – neživotné poistenie R0510 -50

Technické rezervy – neživotné poistenie (okrem zdravotného poistenia) R0520

Technické rezervy vypočítané ako celok R0530

Najlepší odhad R0540

Riziková marža R0550

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné neživotnému poisteniu) R0560 -50

Technické rezervy vypočítané ako celok R0570

Najlepší odhad R0580 -60

Riziková marža R0590 10

Technické rezervy – životné poistenie (okrem index-linked a unit-linked poistenia) R0600
300 545

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné životnému poisteniu) R0610

Technické rezervy vypočítané ako celok R0620

Najlepší odhad R0630

Riziková marža R0640

Technické rezervy – životné poistenie (okrem zdravotného poistenia, index-linked a 

unit-linked poistenia) R0650 300 545

Technické rezervy vypočítané ako celok R0660

Najlepší odhad R0670 274 552

Riziková marža R0680 25 993

Technické rezervy – index-linked a unit-linked poistenie R0690 98 678

Technické rezervy vypočítané ako celok R0700

Najlepší odhad R0710 98 519

Riziková marža R0720 159

Podmienené záväzky R0740

Rezervy iné ako technické rezervy R0750 1 135

Záväzky z dôchodkových dávok R0760 28

Vklady od zaisťovateľov R0770 12

Odložené daňové záväzky R0780 15 251

Deriváty R0790

Dlhy voči úverovým inštitúciám R0800

Finančné záväzky okrem dlhov voči úverovým inštitúciám R0810 1 946

Záväzky z poistenia a voči sprostredkovateľom R0820 13 683

Záväzky zo zaistenia R0830 17

Záväzky (z obchodného styku, iné ako poistenie) R0840 1 066

Podriadené záväzky R0850

Podriadené záväzky nezahrnuté v základných vlastných zdrojoch R0860

Podriadené záväzky zahrnuté v základných vlastných zdrojoch R0870

Všetky ostatné záväzky, inde neuvedené R0880 1 256

Záväzky celkom R0900 433 568

Prebytok aktív nad záväzkami R1000 104 130
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.05.01.02

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

Poistenie 

liečebných 

nákladov

Poistenie 

zabezpečenia 

príjmu

Poistenie 

odškodnenia 

pracovníkov

Poistenie 

zodpovednosti 

za škodu 

spôsobenú 

prevádzkou 

motorového 

vozidla

Ostatné 

poistenie 

motorových 

vozidiel

Námorné, 

letecké a 

dopravné 

poistenie

Poistenie proti 

požiaru a iným 

majetkovým 

škodám

Poistenie 

všeobecnej 

zodpovednosti

Poistenie úveru 

a kaucie

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090

Predpísané poistné

Brutto – priama činnosť R0110 214

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie R0120

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie R0130

Podiel zaisťovateľov R0140

Netto R0200 214

Zaslúžené poistné

Brutto – priama činnosť R0210 214

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie R0220

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie R0230

Podiel zaisťovateľov R0240

Netto R0300 214

Náklady na poistné plnenia

Brutto – priama činnosť R0310 43

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie R0320

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie R0330

Podiel zaisťovateľov R0340

Netto R0400 43

Zmena stavu ostatných technických rezerv

Brutto – priama činnosť R0410

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie R0420

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie R0430

Podiel zaisťovateľov R0440

Netto R0500

Vzniknuté náklady R0550 20

Ostatné náklady R1200

Náklady celkom R1300

Skupina činnosti pre: záväzky vyplývajúce z neživotného poistenia a zaistenia (priama činnosť a prijaté proporcionálne zaistenie)
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.05.01.02

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

Poistenie 

právnej ochrany

Asistenčné 

služby

Rôzne finančné 

straty
Zdravotné Úrazové

Námorné, 

letecké a 

dopravné

Nehnuteľnosti

C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

Predpísané poistné

Brutto – priama činnosť R0110 214

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie R0120

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie R0130

Podiel zaisťovateľov R0140

Netto R0200 214

Zaslúžené poistné

Brutto – priama činnosť R0210 214

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie R0220

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie R0230

Podiel zaisťovateľov R0240

Netto R0300 214

Náklady na poistné plnenia

Brutto – priama činnosť R0310 43

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie R0320

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie R0330

Podiel zaisťovateľov R0340

Netto R0400 43

Zmena stavu ostatných technických rezerv

Brutto – priama činnosť R0410

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie R0420

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie R0430

Podiel zaisťovateľov R0440

Netto R0500

Vzniknuté náklady R0550 20

Ostatné náklady R1200

Náklady celkom R1300 20

Skupina činnosti pre: záväzky vyplývajúce z 

neživotného poistenia a zaistenia (priama činnosť a 

prijaté proporcionálne zaistenie)

Skupina činnosti pre: prijaté neproporcionálne zaistenie

Spolu
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.05.01.02

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

Zdravotné 

poistenie

Poistenie s 

podielom na 

zisku

Index-linked a 

unit-linked 

poistenie

Ostatné životné 

poistenie

Anuity 

vyplývajúce z 

poistných zmlúv 

o neživotnom 

poistení a 

súvisiace so 

záväzkami 

vyplývajúcimi 

zo zdravotného 

poistenia

Anuity 

vyplývajúce z 

poistných zmlúv 

o neživotnom 

poistení a 

súvisiace s 

poistnými 

záväzkami 

okrem záväzkov 

vyplývajúcich zo 

zdravotného 

poistenia

Zdravotné 

zaistenie
Životné zaistenie

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Predpísané poistné

Brutto R1410 127 429 9 572 17 121 154 122

Podiel zaisťovateľov R1420 18 3 2 176 2 196

Netto R1500 127 411 9 570 14 945 151 925

Zaslúžené poistné

Brutto R1510 127 428 9 572 17 121 154 121

Podiel zaisťovateľov R1520 15 2 2 178 2 195

Netto R1600 127 412 9 570 14 943 151 926

Náklady na poistné plnenia

Brutto R1610 19 070 6 789 2 362 28 221

Podiel zaisťovateľov R1620 5 1 374 380

Netto R1700 19 065 6 788 1 988 27 842

Zmena stavu ostatných technických rezerv

Brutto R1710 102 052 -5 639 0 96 414

Podiel zaisťovateľov R1720

Netto R1800 102 052 -5 639 0 96 414

Vzniknuté náklady R1900 13 538 915 5 678 20 131

Ostatné náklady R2500

Náklady celkom R2600 20 131

Skupina činnosti pre: záväzky vyplývajúce zo životného poistenia
Záväzky vyplývajúce zo životného 

zaistenia

Spolu
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.05.02.01

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa krajín

Domovská 

krajina

Spolu za 

prvých 5 krajín 

a domovskú 

krajinu

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070

R0010

C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140

Predpísané poistné

Brutto – priama činnosť R0110

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie R0120

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie R0130

Podiel zaisťovateľov R0140

Netto R0200

Zaslúžené poistné

Brutto – priama činnosť R0210

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie R0220

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie R0230

Podiel zaisťovateľov R0240

Netto R0300

Náklady na poistné plnenia

Brutto – priama činnosť R0310

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie R0320

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie R0330

Podiel zaisťovateľov R0340

Netto R0400

Zmena stavu ostatných technických rezerv

Brutto – priama činnosť R0410

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie R0420

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie R0430

Podiel zaisťovateľov R0440

Netto R0500

Vzniknuté náklady R0550

Ostatné náklady R1200

Náklady celkom R1300

Prvých 5 krajín (podľa výšky hrubého predpísaného poistného) – záväzky 

vyplývajúce z neživotného poistenia
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.05.02.01

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa krajín

Domovská 

krajina

Spolu za 

prvých 5 krajín 

a domovskú 

krajinu

C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

R1400

C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280

Predpísané poistné

Brutto R1410

Podiel zaisťovateľov R1420

Netto R1500

Zaslúžené poistné

Brutto R1510

Podiel zaisťovateľov R1520

Netto R1600

Náklady na poistné plnenia

Brutto R1610

Podiel zaisťovateľov R1620

Netto R1700

Zmena stavu ostatných technických rezerv

Brutto R1710

Podiel zaisťovateľov R1720

Netto R1800

Vzniknuté náklady R1900

Ostatné náklady R2500

Náklady celkom R2600

Prvých 5 krajín (podľa výšky hrubého predpísaného poistného) – záväzky 

vyplývajúce zo životného poistenia
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.12.01.02

 

Zmluvy bez 

opcií a záruk

Zmluvy s 

opciami alebo 

zárukami

Zmluvy bez 

opcií a záruk

Zmluvy s 

opciami alebo 

zárukami

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Technické rezervy vypočítané ako celok R0010

Celkové pohľadávky vyplývajúce zo 

zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia po úprave 

na zohľadnenie očakávaných strát v dôsledku 

zlyhania protistrany spojené s technickými 

rezervami vypočítanými ako celok

R0020

Technické rezervy vypočítané ako súčet 

najlepšieho odhadu a rizikovej marže

Najlepší odhad

Brutto najlepší odhad R0030 306 086 98 519 -31 534

Celková výška pohľadávok vyplývajúcich zo 

zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia po úprave 

na zohľadnenie očakávaných strát v dôsledku 

zlyhania protistrany

R0080

-152 -1 -978

Najlepší odhad mínus pohľadávky vyplývajúce zo 

zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0090

306 238 98 520 -30 556

Riziková marža R0100 17 666 159 8 328

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa 

technických rezerv

Technické rezervy vypočítané ako celok R0110

Najlepší odhad R0120

Riziková marža R0130

Technické rezervy – spolu R0200 323 752 98 678 -23 206

Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

Poistenie s 

podielom na 

zisku

Index-linked a unit-linked poistenie Ostatné životné poistenie

Anuity 

vyplývajúce z 

poistných zmlúv 

o neživotnom 

poistení a 

súvisiace s 

poistnými 

záväzkami 

okrem záväzkov 

vyplývajúcich zo 

zdravotného 

poistenia

Prijaté 

zaistenie
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.12.01.02

 

Technické rezervy vypočítané ako celok R0010

Celkové pohľadávky vyplývajúce zo 

zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia po úprave 

na zohľadnenie očakávaných strát v dôsledku 

zlyhania protistrany spojené s technickými 

rezervami vypočítanými ako celok

R0020

Technické rezervy vypočítané ako súčet 

najlepšieho odhadu a rizikovej marže

Najlepší odhad

Brutto najlepší odhad R0030

Celková výška pohľadávok vyplývajúcich zo 

zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia po úprave 

na zohľadnenie očakávaných strát v dôsledku 

zlyhania protistrany

R0080

Najlepší odhad mínus pohľadávky vyplývajúce zo 

zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0090

Riziková marža R0100

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa 

technických rezerv

Technické rezervy vypočítané ako celok R0110

Najlepší odhad R0120

Riziková marža R0130

Technické rezervy – spolu R0200

Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

C0150

373 071

-1 131

374 202

26 152

399 223

Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

Spolu (životné 

poistenie iné 

ako zdravotné 

poistenie 

vrátane unit-

linked 

poistenia)
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.12.01.02

 

Zmluvy bez 

opcií a záruk

Zmluvy s 

opciami alebo 

zárukami

C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

Technické rezervy vypočítané ako celok R0010

Celkové pohľadávky vyplývajúce zo 

zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia po 

úprave na zohľadnenie očakávaných strát v 

dôsledku zlyhania protistrany spojené s 

technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0020

Technické rezervy vypočítané ako súčet 

najlepšieho odhadu a rizikovej marže

Najlepší odhad

Brutto najlepší odhad R0030

Celková výška pohľadávok vyplývajúcich zo 

zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia po 

úprave na zohľadnenie očakávaných strát v 

dôsledku zlyhania protistrany

R0080

Najlepší odhad mínus pohľadávky vyplývajúce zo 

zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0090

Riziková marža R0100

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa 

technických rezerv

Technické rezervy vypočítané ako celok R0110

Najlepší odhad R0120

Riziková marža R0130

Technické rezervy – spolu R0200

Zdravotné poistenie (priama činnosť)
Anuity 

vyplývajúce z 

poistných 

zmlúv 

o neživotnom 

poistení a 

súvisiace so 

záväzkami 

vyplývajúcimi 

zo zdravotného 

poistenia

Zdravotné 

zaistenie 

(prijaté 

zaistenie)

Celkom 

(zdravotné 

poistenie 

podobné 

životnému 

poisteniu)

Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.17.01.02

Technické rezervy neživotného poistenia

Poistenie 

liečebných 

nákladov

Poistenie 

zabezpečenia 

príjmu

Poistenie 

odškodnenia 

pracovníkov

Poistenie 

zodpovednosti 

za škodu 

spôsobenú 

prevádzkou 

motorového 

vozidla

Ostatné 

poistenie 

motorových 

vozidiel

Námorné, 

letecké a 

dopravné 

poistenie

Poistenie proti 

požiaru a iným 

majetkovým 

škodám

Poistenie 

všeobecnej 

zodpovednosti

Poistenie úveru 

a kaucie

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Technické rezervy vypočítané ako celok R0010

Celkové pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia/voči SPV 

a z finitného zaistenia po úprave na zohľadnenie 

očakávaných strát v dôsledku zlyhania protistrany spojené s 

technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0050

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho 

odhadu a rizikovej marže

Najlepší odhad

Poistné rezervy

Brutto R0060 -75

Celkové pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia/voči SPV 

a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané 

straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0140

Netto najlepší odhad poistných rezerv R0150 -75

Rezervy na poistné plnenie

Brutto R0160 16

Celkové pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia/voči SPV 

a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané 

straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0240

Netto najlepší odhad rezerv na poistné plnenie R0250 16

Celkový najlepší odhad – brutto R0260 -60

Celkový najlepší odhad – netto R0270 -60

Riziková marža R0280 10

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických 

rezerv

Technické rezervy vypočítané ako celok R0290

Najlepší odhad R0300

Riziková marža R0310

Priama činnosť a prijaté proporcionálne zaistenie
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.17.01.02

Technické rezervy neživotného poistenia

Poistenie 

liečebných 

nákladov

Poistenie 

zabezpečenia 

príjmu

Poistenie 

odškodnenia 

pracovníkov

Poistenie 

zodpovednosti 

za škodu 

spôsobenú 

prevádzkou 

motorového 

vozidla

Ostatné 

poistenie 

motorových 

vozidiel

Námorné, 

letecké a 

dopravné 

poistenie

Poistenie proti 

požiaru a iným 

majetkovým 

škodám

Poistenie 

všeobecnej 

zodpovednosti

Poistenie úveru 

a kaucie

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Technické rezervy – spolu

Technické rezervy – spolu R0320 -50

Pohľadávky vyplývajúce zo zaistnej zmluvy/voči SPV 

a z finitného zaistenia po úprave na zohľadnenie 

očakávaných strát v dôsledku zlyhania protistrany – spolu

R0330

Technické rezervy po odpočítaní pohľadávok vyplývajúcich 

zo zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia – spolu
R0340

-50

Priama činnosť a prijaté proporcionálne zaistenie
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.17.01.02

Technické rezervy neživotného poistenia

Poistenie 

právnej 

ochrany

Asistenčné 

služby

Rôzne 

finančné straty

Neproporcioná

lne zdravotné 

zaistenie

Neproporcioná

lne úrazové 

zaistenie

Neproporcioná

lne námorné, 

letecké a 

dopravné 

zaistenie

Neproporcioná

lne majetkové 

zaistenie

C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Technické rezervy vypočítané ako celok R0010

Celkové pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia/voči SPV 

a z finitného zaistenia po úprave na zohľadnenie 

očakávaných strát v dôsledku zlyhania protistrany spojené s 

technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0050

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho 

odhadu a rizikovej marže

Najlepší odhad

Poistné rezervy

Brutto R0060 -75

Celkové pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia/voči SPV 

a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané 

straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0140

Netto najlepší odhad poistných rezerv R0150 -75

Rezervy na poistné plnenie

Brutto R0160 16

Celkové pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia/voči SPV 

a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané 

straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0240

Netto najlepší odhad rezerv na poistné plnenie R0250 16

Celkový najlepší odhad – brutto R0260 -60

Celkový najlepší odhad – netto R0270 -60

Riziková marža R0280 10

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických 

rezerv

Technické rezervy vypočítané ako celok R0290

Najlepší odhad R0300

Riziková marža R0310

Priama činnosť a prijaté proporcionálne 

zaistenie
Prijaté neproporcionálne zaistenie

Celkový 

záväzok 

neživotného 

poistenia
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.17.01.02

Technické rezervy neživotného poistenia

Poistenie 

právnej 

ochrany

Asistenčné 

služby

Rôzne 

finančné straty

Neproporcioná

lne zdravotné 

zaistenie

Neproporcioná

lne úrazové 

zaistenie

Neproporcioná

lne námorné, 

letecké a 

dopravné 

zaistenie

Neproporcioná

lne majetkové 

zaistenie

C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Technické rezervy – spolu

Technické rezervy – spolu R0320 -50

Pohľadávky vyplývajúce zo zaistnej zmluvy/voči SPV 

a z finitného zaistenia po úprave na zohľadnenie 

očakávaných strát v dôsledku zlyhania protistrany – spolu

R0330

Technické rezervy po odpočítaní pohľadávok vyplývajúcich 

zo zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia – spolu
R0340

-50

Priama činnosť a prijaté proporcionálne 

zaistenie
Prijaté neproporcionálne zaistenie

Celkový 

záväzok 

neživotného 

poistenia
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.19.01.21

Nároky vyplývajúce z neživotného poistenia

Celková činnosť neživotného poistenia

Z0010
Accident 

year

Vyplatené poistné plnenia brutto (nekumulatívne)

(absolútna výška)  

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a viac

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0170 C0180

Pred R0100 0 R0100 0 0

N-9 R0160 R0160 0

N-8 R0170 R0170 0

N-7 R0180 R0180 0

N-6 R0190 R0190 0

N-5 R0200 R0200 0

N-4 R0210 R0210 0

N-3 R0220 R0220 0

N-2 R0230 R0230 0

N-1 R0240 0 0 R0240 0 0

N R0250 39 R0250 39 39

R0260 39 39

Rok nastatia/rok 

upísania poistenia

Vývojový rok
V bežnom roku

Súčet rokov 

(kumulatívny)

Spolu
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.19.01.21

Nároky vyplývajúce z neživotného poistenia

Brutto nediskontovaný najlepší odhad rezerv na poistné plnenie

(absolútna výška)

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a viac

C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0360

Pred R0100 0 R0100 0

N-9 R0160 R0160

N-8 R0170 R0170

N-7 R0180 R0180

N-6 R0190 R0190

N-5 R0200 R0200

N-4 R0210 R0210

N-3 R0220 R0220

N-2 R0230 R0230

N-1 R0240 R0240

N R0250 16 R0250 16

R0260 16

Vývojový rok
Koniec roka 

(diskontované 

údaje)

Spolu
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.22.01.21

Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení

Výška vrátane 

opatrení 

týkajúcich sa 

dlhodobých 

záruk a 

prechodných 

opatrení

Vplyv 

prechodného 

opatrenia 

týkajúceho sa 

technických 

rezerv

Vplyv 

prechodného 

opatrenia 

týkajúceho sa 

úrokovej miery

Vplyv korekcie 

volatility 

nastavenej na 

nulu

Vplyv 

párovacej 

korekcie 

nastavenej na 

nulu

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090

Technické rezervy R0010

Základné vlastné zdroje R0020

Použiteľné vlastné zdroje určené na 

splnenie kapitálovej požiadavky na 

solventnosť

R0050

Kapitálová požiadavka na solventnosť R0090
Použiteľné vlastné zdroje určené na 

splnenie minimálnej kapitálovej 

požiadavky

R0100

Minimálna kapitálová požiadavka R0110
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.23.01.01

Vlastné zdroje

Spolu
Trieda 1 – 

neobmedzené

Trieda 1 – 

obmedzené
Trieda 2 Trieda 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Základné vlastné zdroje pred odpočítaním účastí v inom finančnom sektore, ako sa uvádza v 

článku 68 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35

Kapitál v kmeňových akciách (bez odpočítania vlastných akcií) R0010 7 011 7 011

Emisné ážio súvisiace s kapitálom v kmeňových akciách R0030

Začiatočné vklady, členské príspevky alebo rovnocenná položka základných vlastných zdrojov v prípade 

vzájomných poisťovacích spolkov a poisťovní založených na zásade vzájomnosti
R0040

Podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku R0050

Prebytočné zdroje R0070

Prioritné akcie R0090

Emisné ážio súvisiace s prioritnými akciami R0110

Rezerva z precenenia R0130 86 429 86 429

Podriadené záväzky R0140

Suma zodpovedajúca hodnote čistých odložených daňových pohľadávok R0160

Iné položky vlastných zdrojov schválené orgánom dohľadu ako základné vlastné zdroje, ktoré neboli uvedené vyššie R0180

Vlastné zdroje na základe účtovnej závierky, ktoré by nemali byť zastúpené rezervou z precenenia a ktoré 

nespĺňajú kritériá, aby boli klasifikované ako vlastné zdroje podľa smernice Solventnosť II

Vlastné zdroje na základe účtovnej závierky, ktoré by nemali byť zastúpené rezervou z precenenia a ktoré nespĺňajú 

kritériá, aby boli klasifikované ako vlastné zdroje podľa smernice Solventnosť II
R0220

Odpočty

Odpočty účastí vo finančných a úverových inštitúciách R0230

Celkové základné vlastné zdroje po odpočtoch R0290 93 440 93 440

Dodatkové vlastné zdroje

Nesplatený a nevyžiadaný kapitál v kmeňových akciách splatný na požiadanie R0300

Nesplatené a nevyžiadané začiatočné vklady, členské príspevky alebo rovnocenná položka základných vlastných 

zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a poisťovní založených na zásade vzájomnosti R0310

Nesplatené a nevyžiadané prioritné akcie splatné na požiadanie R0320

Právne záväzný prísľub upísať a vyplatiť podriadené záväzky na požiadanie R0330

Akreditívy a záruky podľa článku 96 ods. 2 smernice 2009/138/ES R0340

Akreditívy a záruky iné ako akreditívy a záruky podľa článku 96 ods. 2 smernice 2009/138/ES R0350

Dodatočné žiadosti členov podľa článku 96 ods. 3 prvého pododseku smernice 2009/138/ES R0360

Dodatočné žiadosti členov – iné ako podľa článku 96 ods. 3 prvého pododseku smernice 2009/138/ES R0370

Iné dodatkové vlastné zdroje R0390

Celkové dodatkové vlastné zdroje R0400

2017
SFCR 'Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group ' 18 / 26



PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.23.01.01

Vlastné zdroje

Spolu
Trieda 1 – 

neobmedzené

Trieda 1 – 

obmedzené
Trieda 2 Trieda 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Dostupné a použiteľné vlastné zdroje

Celkové dostupné vlastné zdroje určené na splnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť R0500 93 440 93 440

Celkové dostupné vlastné zdroje určené na splnenie minimálnej kapitálovej požiadavky R0510 93 440 93 440

Celkové použiteľné vlastné zdroje určené na splnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť R0540 93 440 93 440 0 0 0

Celkové použiteľné vlastné zdroje určené na splnenie minimálnej kapitálovej požiadavky R0550 93 440 93 440 0 0

Kapitálová požiadavka na solventnosť R0580 42 555

Minimálna kapitálová požiadavka R0600 15 372

Pomer medzi použiteľnými vlastnými zdrojmi a kapitálovou požiadavkou na solventnosť R0620 219.6%

Pomer medzi použiteľnými vlastnými zdrojmi a minimálnou kapitálovou požiadavkou R0640 607.9%

C0060

Rezerva z precenenia

Prebytok aktív nad záväzkami R0700 104 130

Vlastné akcie (držané priamo a nepriamo) R0710

Predpokladané dividendy, rozdeľovanie výnosov a platby R0720 10 690

Iné položky základných vlastných zdrojov R0730 7 011

Úprava na zohľadnenie obmedzených položiek vlastných zdrojov v súvislosti s portfóliami, na ktoré sa uplatňuje 

párovacia korekcia, a s oddelene spravovanými fondmi
R0740

Rezerva z precenenia R0760 86 429

Očakávané zisky

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP) – životné poistenie R0770 131 337

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP) – neživotné poistenie R0780 77

Celková suma očakávaných ziskov zahrnutých do budúceho poistného (EPIFP) R0790 131 414
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.25.01.21

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce štandardný vzorec

Hrubá 

kapitálová 

požiadavka na 

solventnosť

Parametre 

špecifické pre 

podnik

Zjednodušenia

C0110 C0090 C0100

Trhové riziko R0010 34 563

Riziko zlyhania protistrany R0020 1 178

Upisovacie riziko životného poistenia R0030 29 400

Upisovacie riziko zdravotného poistenia R0040 159

Upisovacie riziko neživotného poistenia R0050 0

Diverzifikácia R0060 -14 199

Riziko nehmotného majetku R0070 0

Základná kapitálová požiadavka na solventnosť R0100 51 101

Výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť C0100

Operačné riziko R0130 8 124

Kapacita technických rezerv absorbovať straty R0140 -5 358

Kapacita odložených daní absorbovať straty R0150 -11 312

Kapitálová požiadavka pre podnikanie vykonávané v súlade s článkom 4 smernice 2003/41/ES R0160 0

Kapitálová požiadavka na solventnosť bez navýšenia kapitálu R0200 42 555

Navýšenie kapitálu, ktoré už bolo stanovené R0210 0

Kapitálová požiadavka na solventnosť R0220 42 555

Ďalšie informácie o kapitálovej požiadavke na solventnosť

Kapitálová požiadavka pre podmodul akciového rizika založený na durácii R0400 0

Celková suma pomyselnej kapitálovej požiadavky na solventnosť pre zvyšnú časť R0410 0

Celková suma pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre oddelene spravované 

fondy
R0420 0

Celková suma pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre portfóliá, na ktoré sa 

uplatňuje párovacia korekcia
R0430 0

Účinky diverzifikácie z dôvodu agregácie nSCR RFF pre článok 304 R0440 0
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.25.02.21

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model

Jedinečné číslo zložky Opis zložiek

Výpočet kapitálovej 

požiadavky na 

solventnosť

Suma na základe 

modelu

Parametre špecifické 

pre podnik
Zjednodušenia

C0010 C0020 C0030 C0070 C0080 C0090

Výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť C0100

Celkové nediverzifikované zložky R0110

Diverzifikácia R0060
Kapitálová požiadavka pre podnikanie vykonávané v súlade s článkom 4 smernice 

2003/41/ES
R0160

Kapitálová požiadavka na solventnosť bez navýšenia kapitálu R0200

Navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené R0210

Kapitálová požiadavka na solventnosť R0220

Ďalšie informácie o kapitálovej požiadavke na solventnosť

Suma/odhad celkovej kapacity technických rezerv absorbovať straty R0300

Suma/odhad celkovej kapacity odložených daní absorbovať straty R0310

Kapitálová požiadavka pre podmodul akciového rizika založený na durácii R0400

Celková suma pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre zvyšnú časť R0410

Celková suma pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre oddelene 

spravované fondy [iných ako požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na činnosť vykonávanú v súlade 

s článkom 4 smernice 2003/41/ES (prechodné opatrenie)]

R0420

Celková suma pomyselnej kapitálovej požiadavky na solventnosť pre portfóliá, na ktoré sa 

uplatňuje párovacia korekcia
R0430

Účinky diverzifikácie z dôvodu agregácie nSCR RFF pre článok 304 R0440
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.28.01.01

Zložka lineárneho vzorca pre záväzky neživotného poistenia a zaistenia

C0010

MCR(NL) výsledok R0010

Netto najlepší 

odhad (po 

odpočítaní 

zaistenia/SPV) a 

technické rezervy 

vypočítané ako 

celok

Čisté predpísané 

poistné (po 

odpočítaní 

zaistenia) v 

posledných 12 

mesiacoch

C0020 C0030

R0020

R0030

R0040

R0050

R0060

R0070

R0080

R0090

R0100

R0110

R0120

R0130

R0140

R0150

R0160

R0170

Neproporcionálne námorné, letecké a dopravné zaistenie

Neproporcionálne majetkové zaistenie

Poistenie právnej ochrany a proporcionálne zaistenie

Asistenčné služby a proporcionálne zaistenie

Poistenie rôznych finančných strát a proporcionálne zaistenie

Neproporcionálne zdravotné zaistenie

Neproporcionálne úrazové zaistenie

Ostatné poistenie motorových vozidiel a proporcionálne zaistenie

Námorné, letecké a dopravné poistenie a proporcionálne zaistenie

Poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám a proporcionálne zaistenie

Poistenie všeobecnej zodpovednosti a proporcionálne zaistenie

Poistenie úveru a kaucie a proporcionálne zaistenie

Minimálna kapitálová požiadavka – len činnosť životného alebo len neživotného poistenia alebo zaistenia

Poistenie liečebných nákladov a proporcionálne zaistenie

Poistenie zabezpečenia príjmu a proporcionálne zaistenie

Poistenie odškodnenia pracovníkov a proporcionálne zaistenie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a 

proporcionálne zaistenie
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.28.01.01

Zložka lineárneho vzorca pre záväzky životného poistenia a zaistenia

C0040

MCR(L) výsledok R0200

Netto najlepší 

odhad (po 

odpočítaní 

zaistenia/SPV) a 

technické rezervy 

vypočítané ako 

celok

Čistý celkový 

rizikový kapitál 

(po odpočítaní 

zaistenia/ SPV)

C0050 C0060

R0210

R0220

R0230

R0240

R0250

Výpočet celkovej minimálnej kapitálovej požiadavky

C0070

Lineárna minimálna kapitálová požiadavka R0300

Kapitálová požiadavka na solventnosť R0310

Horná hranica minimálnej kapitálovej požiadavky R0320

Spodná hranica minimálnej kapitálovej požiadavky R0330

Kombinovaná minimálna kapitálová požiadavka R0340

Absolútna spodná hranica minimálnej kapitálovej požiadavky R0350

C0070

Minimálna kapitálová požiadavka R0400

Celkový rizikový kapitál pre všetky záväzky životného poistenia (zaistenia)

Minimálna kapitálová požiadavka – len činnosť životného alebo len neživotného poistenia alebo zaistenia

Záväzky s podielom na zisku – garantované plnenia

Záväzky s podielom na zisku – budúce dobrovoľné plnenia

Záväzky index-linked a unit-linked poistenia

Ostatné záväzky životného poistenia (zaistenia) a zdravotného poistenia (zaistenia)
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.28.02.01

Minimálna kapitálová požiadavka – činnosť životného aj neživotného poistenia

Činnosti 

neživotného 

poistenia

Činnosti 

životného 

poistenia

MCR(NL, NL) 

výsledok

MCR(NL,L) 

výsledok

C0010 C0020

Zložka lineárneho vzorca pre záväzky 

neživotného poistenia a zaistenia
R0010 18

Netto najlepší 

odhad (po 

odpočítaní 

zaistenia/SPV) a 

technické rezervy 

vypočítané ako 

celok

Čisté predpísané 

poistné (po 

odpočítaní 

zaistenia) v 

posledných 12 

mesiacoch

Netto najlepší 

odhad (po 

odpočítaní 

zaistenia/SPV) a 

technické rezervy 

vypočítané ako 

celok

Čisté predpísané 

poistné (po 

odpočítaní 

zaistenia) v 

posledných 12 

mesiacoch

C0030 C0040 C0050 C0060

R0020

R0030 0 214

R0040

R0050

R0060

R0070

R0080

R0090

R0100

R0110

R0120

R0130

R0140

R0150

R0160

R0170

Poistenie rôznych finančných strát a proporcionálne zaistenie

Neproporcionálne zdravotné zaistenie

Neproporcionálne úrazové zaistenie

Neproporcionálne námorné, letecké a dopravné zaistenie

Neproporcionálne majetkové zaistenie

Poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám a proporcionálne zaistenie

Poistenie všeobecnej zodpovednosti a proporcionálne zaistenie

Poistenie úveru a kaucie a proporcionálne zaistenie

Poistenie právnej ochrany a proporcionálne zaistenie

Asistenčné služby a proporcionálne zaistenie

Poistenie zabezpečenia príjmu a proporcionálne zaistenie

Poistenie odškodnenia pracovníkov a proporcionálne zaistenie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a proporcionálne 

zaistenie

Ostatné poistenie motorových vozidiel a proporcionálne zaistenie

Námorné, letecké a dopravné poistenie a proporcionálne zaistenie

Činnosti neživotného poistenia Činnosti životného poistenia

Poistenie liečebných nákladov a proporcionálne zaistenie
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.28.02.01

Minimálna kapitálová požiadavka – činnosť životného aj neživotného poistenia

Činnosti 

neživotného 

poistenia

Činnosti 

životného 

poistenia

MCR(L, NL) 

výsledok

MCR(L, L) 

výsledok

C0070 C0080

Zložka lineárneho vzorca pre záväzky 

životného poistenia a zaistenia
R0200 15 354

Netto najlepší 

odhad (po 

odpočítaní 

zaistenia/SPV) a 

technické rezervy 

vypočítané ako 

celok

Čistý celkový 

rizikový kapitál 

(po odpočítaní 

zaistenia/SPV)

Netto najlepší 

odhad (po 

odpočítaní 

zaistenia/SPV) a 

technické rezervy 

vypočítané ako 

celok

Čistý celkový 

rizikový kapitál 

(po odpočítaní 

zaistenia/SPV)

C0090 C0100 C0110 C0120

R0210 286 661

R0220 19 577

R0230 98 520

R0240 0

R0250 7 251 240

Ostatné záväzky životného poistenia (zaistenia) a zdravotného poistenia (zaistenia)

Celkový rizikový kapitál pre všetky záväzky životného poistenia (zaistenia)

Činnosti neživotného poistenia Činnosti životného poistenia

Záväzky s podielom na zisku – garantované plnenia

Záväzky s podielom na zisku – budúce dobrovoľné plnenia

Záväzky index-linked a unit-linked poistenia
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PRÍLOHA I (v tis. EUR)

S.28.02.01

Minimálna kapitálová požiadavka – činnosť životného aj neživotného poistenia

Výpočet celkovej minimálnej kapitálovej požiadavky

C0130

Lineárna minimálna kapitálová požiadavka R0300 15 372

Kapitálová požiadavka na solventnosť R0310 42 555

Horná hranica minimálnej kapitálovej 

požiadavky
R0320 19 150

Spodná hranica minimálnej kapitálovej 

požiadavky
R0330 10 639

Kombinovaná minimálna kapitálová 

požiadavka
R0340 15 372

Absolútna spodná hranica minimálnej 

kapitálovej požiadavky
R0350 3 700

C0130

Minimálna kapitálová požiadavka R0400 15 372

Výpočet pomyselnej minimálnej kapitálovej 

požiadavky vzťahujúcej sa na neživotné a 

životné poistenia

Činnosti 

neživotného 

poistenia

Činnosti 

životného 

poistenia

C0140 C0150

Pomyselná lineárna minimálna kapitálová 

požiadavka
R0500 18 15 354

Pomyselná kapitálová požiadavka na 

solventnosť bez navýšenia (ročný alebo 

najnovší výpočet)

R0510 50 42 505

Horná hranica pomyselnej minimálnej 

kapitálovej požiadavky
R0520 23 19 127

Spodná hranica pomyselnej minimálnej 

kapitálovej požiadavky
R0530 13 10 626

Pomyselná kombinovaná minimálna 

kapitálová požiadavka
R0540 18 15 354

Absolútna spodná hranica pomyselnej 

minimálnej kapitálovej požiadavky
R0550 0 3 700

Pomyselná minimálna kapitálová požiadavka R0560 18 15 354
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PRÍLOHA II

Zoznam Spoločnosťou predkladaných výkazov, ktoré ale nie sú zahrnuté v Prílohe I

Kód výkazu Názov výkazu

S.01.02.01 Základné informácie - všeobecné

S.05.01.01 Poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S.06.03.01 Podniky kolektívneho investovania - prístup založený na prezretí podkladových expozícií

S.09.01.01 Príjmy/zisky a straty v danom období

S.12.01.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S.13.01.01 Prgnózy budúcich hrubých peňažných tokov

S.14.01.01 Analýza záväzkov vyplývajúcich zo životného poistenia

S.17.01.01 Technické rezervy neživotného poistenia

S.18.01.01 Prognózy budúcich peňažných tokov (najlepší odhad - neživotné poistenie)

S.19.01.01 Nároky vyplývajúce z neživotného poistenia

S.20.01.01 Vývoj distribúcie nákladov na poistné plnenia

S.21.01.01 Rizikový profil rozdeľovania strát

S.21.02.01 Upisovacie riziká neživotného poistenia

S.23.01.01 Vlastné zdroje

S.23.02.01 Podrobné informácie o vlastných zdrojov podľa tried

S.23.03.01 Ročné pohyby vlastných zdrojov

S.24.01.01 Účasti v držbe

S.25.01.01 Kapitálová požiadavka na solventnosť - pre podniky používajúce štandardný vzorec

S.26.01.01 Kapitálová požiadavka na solvetnosť - trhové riziko

S.26.02.01 Kapitálová požiadavka na solventnosť - riziko zlyhania protistrany

S.26.03.01 Kapitálová požiadavka na solventnosť - upisovacie riziko životného poistenia

S.26.04.01 Kapitálová požiadavka na solventnosť - riziko zdravotného poistenia

S.26.06.01 Kapitálová požiadavka na solventnosť - operačné riziko

S.27.01.01 Kapitálová požiadavka na solventnosť - katastrofické riziko neživotného poistenia a zdravotného poistenia

S.28.02.01 Minimálna kapitálová požiadavka na solventnosť - činnosť životného aj neživotného poistenia

S.29.01.01 Prebytok aktív nad záväzkami

S.29.02.01 Prebytok aktív nad záväzkami - vysvetlený investíciami a finančnými záväzkami

S.29.03.01 Prebytok aktív nad záväzkami - vysvetlený technickými rezervami

S.29.04.01 Podrobná analýza za obdobie - technické toky verzus technické rezervy

S.30.03.01 Program postúpeného zaistenia - základné údaje

S.30.04.01 Program postúpeného zaistenia - údaje o podieloch

S.31.01.01 Podiel zaisťovateľov (vrátane finitného zaitenia a SPV)

SE.01.01.16 Obsah predkladaných údajov

SE.02.01.16 Súvaha

SE.06.02.16 Zoznam aktív
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PRÍLOHA III (v tis. EUR)

Náklady a výnosy so spriaznenými stranami

Materská spoločnosť
Spoločnosti pod 

spoločnou kontrolou
Vedenie Spoločnosti Materská spoločnosť

Spoločnosti pod 

spoločnou kontrolou
Vedenie Spoločnosti

Provízia od zaisťovateľa -25 538 - -8 626 -

Výnosy z iných provízií - 5 - - 3 -

Poistné udalosti zaistené 25 200 - 8 182 -

Prijaté dividendy - 23 - - 32 -

Náklady na služby IT 99 - - 86 - -

Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom
- 973 - 0 1 076 -

Iné služby 99 - - 27 24 -

Úrokové výnosy z úverov - 14 - - 216 -

Mzdy a odmeny členom predstavenstva - - 339 - - 456

Odvody na zdravotné a sociálne poistenie za 

členov predstavenstva
- - 37 - - 87

Odmeny dozornej rady 12 18 10 11 19 9

Ostatné - - 5 - - 2

2016 2017
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