
 
 

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA 
O VÝSLEDKOCH DOH ĽADOV NA MIESTE VYKONANÝCH 

NÁRODNOU BANKOU SLOVENSKA V SUBJEKTOCH POSKYTUJÚCIC H 
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL 

NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Poisťovaciu činnosť v poistnom odvetví povinného zmluvného poistenia motorových 
vozidiel vykonáva na Slovensku osem poisťovní a tri pobočky zahraničných poisťovní (z toho 
jedna pobočka poisťovne z iného členského štátu vykonáva svoju činnosť od roku 2010). V 
týchto subjektoch vykonala Národná banka Slovenska v rokoch 2012 a 2013 dohľad 
tematicky zameraný na toto poistné odvetvie a v tejto správe uvádza stručné zhrnutie jeho 
výsledkov. 

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (PZP) je špecifické jednak svojim 
povinným charakterom, keďže existuje zákonná povinnosť držiteľa motorového vozidla toto 
poistenie uzatvoriť, čo vyžaduje zvýšenú ochranu zo strany dohliadacieho orgánu, jednak 
tým, že prijímateľom peňažného plnenia od poisťovne nie je poistený/poistník, ale 
poškodený. Pri tomto type poistenia vzniká situácia, kedy pri výbere poistného produktu 
poistený/poistník primárne neposudzuje kvalitu poisťovňou poskytnutej služby, ale rozhoduje 
sa najmä podľa ceny. Konkurencia medzi poskytovateľmi PZP je tak obmedzená najmä na 
súťaž z hľadiska najnižšej ceny poistného. Poistné však podľa § 8 ods. 1 zákona č. 381/2001 
Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o PZP) musí byť 
stanovené vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa 
vyplývajúcich z PZP. To znamená zabezpečiť výplatu nákladov spojených s prevádzkovaním 
PZP, tvorbu technických rezerv poistného odvetvia PZP, ako aj výplatu všetkých 
oprávnených nárokov poškodených. 

Zameranie tematického dohľadu 

Cieľom dohľadu nad finančným trhom je prispievať k stabilite finančného trhu, ako aj 
k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti 
finančného trhu, ochrany klientov a rešpektovania hospodárskej súťaže. Je preto v záujme 
dohliadacieho orgánu, aby v prípade PZP boli oprávnené nároky poškodených vyplatené 
v plnej výške a aby poisťovne poskytujúce PZP stanovovali poistné v súlade so zákonnými 
požiadavkami pri súčasnom rešpektovaní pravidiel hospodárskej súťaže. 

Z tohto dôvodu bol tematický dohľad zameraný najmä na dve oblasti, a to na 
primeranosť sadzieb poistného v poistnom odvetví PZP a na likvidáciu poistných udalostí 
v PZP. 
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Primeranosť sadzieb poistného 

Z ôsmich poisťovní poskytujúcich PZP mali v roku 2009 nízke poistné 3 poisťovne, 
v roku 2010 7 poisťovní a v roku 2011 4 poisťovne. Z troch pobočiek poisťovní z iného 
členského štátu poskytujúcich PZP v roku 2009 a 2010 mali nízke poistné všetky pobočky 
a v roku 2011 dve pobočky. Súhrnné ukazovatele za poisťovne sú uvedené v tabuľke č. 1 
a súhrnné ukazovatele za  pobočky poisťovní z iného členského štátu sú uvedené v tabuľke 
č. 2. 
 

Tab. 1 Súhrnné údaje o poisťovniach poskytujúcich PZP 

 
Škodovosťs 
predikciami 

Nákladovosť 
Škodovosť s 

predikciami a 
nákladovosť 

Kombinovaný 
ukazovateľ  

2009 53,15% 27,29% 80,44% 85,59% 

2010 59,30% 28,49% 87,80% 103,23% 

2011 59,44% 28,37% 87,81% 100,92% 
 

Tab. 2 Súhrnné údaje o pobočkách poisťovní z iného členského štátu poskytujúcich PZP 1 

 
Škodovosť Nákladovosť 

Škodovosť 
s predikciami 
a nákladovosť 

Kombinovaný 
ukazovateľ  

2009 76,14% 45,36% 121,51% 127,80% 

2010 72,78% 40,10% 112,87% 133,06% 

2011 63,50% 49,81% 113,32% 129,69% 
 

Na preverenie primeranosti sadzieb poistného použila NBS predikciu poistných plnení 
metódou chain-ladder. Kombinovaný ukazovateľ zahŕňa náklady súvisiace s prevádzkovaním 
poistného odvetvia PZP ako aj odvod 8 % na osobitný účet Ministerstva vnútra.  

Likvidácia poistných udalostí 

Z dôvodu potreby odborného posúdenia správnosti určenia výšky poistného plnenia 
NBS prizvala na dohľad troch znalcov z odboru Doprava cestná2. Ich úlohou bolo, aby na 
vzorke poistných udalostí každej poisťovne poskytujúcej PZP (do tohto skúmania neboli 
zapojené pobočky poisťovní z iných členských krajín) skontrolovali správnosť, prípadne 
nesprávnosť výšky poistného plnenia. NBS sa zaoberala najmä amortizáciou (zníženie 
poistného plnenia z dôvodu výmeny opotrebovaných náhradných dielov opravou za nové), 
ktorá je v prípade PZP spornou témou poisťovní a poškodených. Znaleckým preverením 369 
spisových zložiek (pričom sa nepreverovali škody na zdraví ani zahraničné poistné udalosti) 
NBS zistila, že poisťovne uplatnili amortizáciu v 222 prípadoch, z toho v 150 prípadoch 
(67 %) bola amortizácia uplatnená neoprávnene (podľa znaleckého odhadu mala byť výška 
amortizácie nulová) a v 19 prípadoch (9 %) vo väčšej hodnote než podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov mala byť. Priemerná odchýlka znaleckého odhadu od 
skutočnej výšky poistného plnenia bola 232 eur v neprospech poškodeného. Uvedené zistenie 
považuje NBS za závažné, hlavne čo sa týka početnosti neoprávnene uplatnených amortizácií. 
                                                 
1
 Orgánom dohľadu nad pobočkami poisťovní z iných členských štátov EÚ je domovský orgán dohľadu 

2 Skupinu znalcov viedol Ing. Tibor Kubjatko, PhD. z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity 
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Zo znaleckého preverovania ďalej vyplynulo, že poškodení z PZP v prípade totálnej 
škody si môžu uplatniť nárok na náhradu reprodukčných nákladov, a to napríklad náklady 
súvisiace s odhlásením vozidla z evidencie motorových vozidiel, hodnotu diaľničnej nálepky, 
poplatok za STK, resp. emisnú kontrolu. 

 

Bratislava, 5. december 2013 
 

 

          Ing. Vladimír Dvořáček 
     výkonný riaditeľ 

útvaru dohľadu nad finančným trhom 
 


