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OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 2. decembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2008
o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami
a pobočkami zahraničných poisťovní v znení opatrenia č. 27/2008
Národná banka Slovenska podľa § 43 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2009 Z. z. a § 35 ods. 2
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. apríla 2008 č. 4/2008 o predkladaní výkazov,
hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní
(oznámenie č. 121/2008 Z. z.) v znení opatrenia č. 27/2008 (oznámenie č. 578/2008 Z. z.) sa
mení a dopĺňa takto:
1.

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:
„u) Ppn (ANU) 24-04 Výkaz o činnosti súvisiacej so starobným dôchodkovým
sporením,
v) Ppn (ANU) 25-01 Výkaz o záväzkoch súvisiacich so starobným dôchodkovým
sporením.“.

2.

V § 1 ods. 2 sa číslo „20“ nahrádza číslom „22“.

3.

V § 2 ods. 1 sa za slovo „p)“ vkladajú slová „a u)“.

4.

V § 2 ods. 3 sa slová „r) a s)“ nahrádzajú slovami „r), s) a v)“.

5.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slovo „t)“ vkladajú slová „a u)“.

6.

V § 3 ods. 1 písm. b) sa slová „r) a s)“ nahrádzajú slovami „r), s) a v)“.

7.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Poisťovňou vyhotovené výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. u) a v) sa predkladajú
za činnosť v poistnom odvetví „Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je
upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia“ podľa prílohy č. 1 časti A
siedmeho bodu zákona o poisťovníctve.“.

8.

Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

9.

Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 21, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto opatreniu a prílohou
č. 22, ktorá je prílohou č. 3 k tomuto opatreniu.
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Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci odbor:
Vypracoval:

odbor regulácie
Ing. Andrea Gondová, tel. č.: 5787 3404
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21

22

Zmena stavu rezervy na úhradu záväzkov voči SKP
vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu

20

19

18

17

16

15

6
7
8
9
10
11
12
13
14

5

b
1
2
3
4

č.r.

Zmena stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na životné
poistenie v hrubej výške
Zmena stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej
výške
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné
prémie a zľavy v hrubej výške

Zmena stavu rezervy na poistné plnenie v hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné
plnenie
Zmena stavu ostatných rezerv

Technické výnosy spolu
Čisté zaslúžené poistné
Predpísané poistné v hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom
Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období v
hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné
budúcich období
Ostatné technické výnosy
z toho: provízie od zaisťovateľov
provízie zo spolupoistenia
poplatky
Technické náklady spolu
Náklady na poistné plnenia
Náklady na poistné plnenia v hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné plnenia

a

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne

Spolu
1

Spolu
2

A1
3

A2
4

Životné poistenie
A3
A4
5
6

Príloha č. 2 k opatreniu č. 4/2008
VZOR
Výkaz ziskov a strát

A5
7

A6
8

A7
9

Spolu
10

Neživotné poistenie
B1
11

B2
12

(údaje v tis. eur)

Stav ku dňu

IČO
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Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
Náklady na finančný a investičný majetok, ktorý nekryje
technické rezervy
Ostatné finančné náklady
Finančný výsledok
Ostatné výnosy
Ostatné náklady
Hospodársky výsledok pred zdanením
Splatná daň
Odložená daň
Hospodársky výsledok po zdanení

Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré nekryjú
technické rezervy
Ostatné finančné výnosy
Finančné náklady spolu
Náklady na finančný a investičný majetok, ktorý kryje
technické rezervy

a
Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu ďalších rezerv
Zmena stavu rezervy na krytie rizika z investovania
finančných prostriedkov v mene poistených
Prevádzkové náklady
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
z toho: provízie
marketing
Správna réžia
z toho: provízie
Ostatné technické náklady
z toho: príspevky SKP
príspevky MV SR
Technický výsledok
Finančné výnosy spolu
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú
technické rezervy

Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne

46
47
48
49
50
51
52
53
54

44
45

43

40
41
42

38
39

37

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

b
23
24

č.r.

Spolu
1

Spolu
2

A1
3

A2
4

Životné poistenie
A3
A4
5
6
A5
7

A6
8

A7
9

Spolu
10

Neživotné poistenie
B1
11

B2
12

(údaje v tis. eur)

Stav ku dňu
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21
22

voči SKP vznikajúcich z činností podľa osobitného
predpisu

20

19

18

17

16

15

6
7
8
9
10
11
12
13
14

5

b
1
2
3
4

č.r.

Zmena stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na životné
poistenie v hrubej výške
Zmena stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej
výške
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné
prémie a zľavy v hrubejj výške y

Zmena stavu rezervy na poistné plnenie v hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné
plnenie
Zmena stavu ostatných rezerv

Technické výnosy spolu
Čisté zaslúžené poistné
Predpísané poistné v hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom
Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období v
hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné
budúcich období
Ostatné technické výnosy
z toho: provízie od zaisťovateľov
provízie zo spolupoistenia
poplatky
Technické náklady spolu
Náklady na poistné plnenia
Náklady na poistné plnenia v hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné plnenia

a

Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne

B3
13

B4
14

B5
15

B6
16

Neživotné poistenie
B7
B8
17
18
B9
19

B10
20

B11
21

B12
22

(údaje v tis. eur)

Stav ku dňu
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Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
Náklady na finančný a investičný majetok, ktorý nekryje
technické rezervy
Ostatné finančné náklady
Finančný výsledok
Ostatné výnosy
Ostatné náklady
Hospodársky výsledok pred zdanením
Splatná daň
Odložená daň
Hospodársky výsledok po zdanení

Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré
nekryjú technické rezervy
Ostatné finančné výnosy
Finančné náklady spolu
Náklady na finančný a investičný majetok, ktorý kryje
technické rezervy

a
Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu ďalších rezerv
Zmena stavu rezervy na krytie rizika z investovania
finančných prostriedkov v mene poistených
Prevádzkové náklady
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
z toho: provízie
marketing
Správna réžia
z toho: provízie
Ostatné technické náklady
z toho: príspevky SKP
príspevky MV SR
Technický výsledok
Finančné výnosy spolu
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú
technické rezervy

Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne

46
47
48
49
50
51
52
53
54

44
45

43

40
41
42

38
39

37

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

b
23
24

č.r.
B3
13

B4
14

B5
15

B6
16

Neživotné poistenie
B7
B8
17
18
B9
19

B10
20

B11
21

B12
22

(údaje v tis. eur)

Stav ku dňu
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21
22

voči SKP vznikajúcich z činností podľa osobitného
predpisu

20

19

18

17

16

15

6
7
8
9
10
11
12
13
14

5

b
1
2
3
4

č.r.

Zmena stavu rezervy na životné poistenie v hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na životné
poistenie v hrubej výške
Zmena stavu rezervy na poistné prémie a zľavy v hrubej
výške
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné
prémie a zľavy v hrubejj výške y

Zmena stavu rezervy na poistné plnenie v hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné
plnenie
Zmena stavu ostatných rezerv

Technické výnosy spolu
Čisté zaslúžené poistné
Predpísané poistné v hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom
Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období v
hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné
budúcich období
Ostatné technické výnosy
z toho: provízie od zaisťovateľov
provízie zo spolupoistenia
poplatky
Technické náklady spolu
Náklady na poistné plnenia
Náklady na poistné plnenia v hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné plnenia

a

Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne

B13
23

B14
24

Neživotné poistenie
B15
B16
25
26
B17
27

B18
28

Spolu
29

Aktívne zaistenie
ŽP
30
NP
31

(údaje v tis. eur)

Stav ku dňu
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Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
Náklady na finančný a investičný majetok, ktorý nekryje
technické rezervy
Ostatné finančné náklady
Finančný výsledok
Ostatné výnosy
Ostatné náklady
Hospodársky výsledok pred zdanením
Splatná daň
Odložená daň
Hospodársky výsledok po zdanení

Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré
nekryjú technické rezervy
Ostatné finančné výnosy
Finančné náklady spolu
Náklady na finančný a investičný majetok, ktorý kryje
technické rezervy

a
Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej výške
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu ďalších rezerv
Zmena stavu rezervy na krytie rizika z investovania
finančných prostriedkov v mene poistených
Prevádzkové náklady
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
z toho: provízie
marketing
Správna réžia
z toho: provízie
Ostatné technické náklady
z toho: príspevky SKP
príspevky MV SR
Technický výsledok
Finančné výnosy spolu
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú
technické rezervy

Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne

46
47
48
49
50
51
52
53
54

44
45

43

40
41
42

38
39

37

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

b
23
24

č.r.
B13
23

B14
24

Neživotné poistenie
B15
B16
25
26
B17
27

B18
28

Spolu
29

Aktívne zaistenie
ŽP
30
NP
31

(údaje v tis. eur)

Stav ku dňu
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Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
Náklady z finančného a investičného majetku, ktoré nekryjú
technické rezervy

Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
Náklady z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú
technické rezervy v neživotnom poistení

Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré nekryjú
technické rezervy
Finančné náklady
Náklady z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú
technické rezervy v životnom poistení

Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie poisťovňa
Kde riziko z investovaných prostriedkov nesie klient
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú
technické rezervy v neživotnom poistení

Finančné výnosy
Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú
technické rezervy v životnom poistení

a

Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne

1

b

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Štátne
dlhopisy

č.
r.
2

Korporátne a
bankové dlhopisy
3

Hypotekárne
záložné listy
4

Akcie kótované
na burze cenných
papierov
5

Nekótované
akcie
6

Nehnuteľnosti
slúžiace na
prevádzku
7

Ostatné
nehnuteľnosti
8

Termínované
vklady
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9

Iné

(v tis. Sk)

Stav ku dňu

Ppn (VZS) 02-04

Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (VZS) 02-04
Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov
vo výkaze a zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska. Ak je viac takýchto osôb, uvádza sa
jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.
Osoba, ktorá výkaz vypracovala je fyzická osoba, ktorá výkaz vyplnila.
V kolónke Stav ku dňu sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.
Obsahová náplň položiek je vymedzená medzinárodnými účtovnými štandardami IAS/IFRS
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002
o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) a Nariadenia
Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003 o prijatí určitých medzinárodných
účtovných noriem v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002
(Ú v. EÚ L 261, 13. 10. 2003) v platnom znení.
V kolónkach, kde sa vykazuje zmena stavu technických rezerv, sa uvádza kladné znamienko
tam, kde je tvorba rezervy vyššia ako rozpustenie a záporné znamienko tam, kde je
rozpustenie rezervy vyššie ako tvorba.
V riadkoch č. 5, 15, 17, 18, 20, 22, 23 a 25 sa vykazujú zmeny časti príslušných technických
rezerv vytvorené k poistným zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy
ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.
V riadkoch č. 6, 16, 19, 21 a 24 sa vykazujú podiely zaisťovateľa časti príslušných
technických rezerv vytvorené k poistným zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej
zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.
V kolónke Zmena stavu technickej rezervy na krytie rizika z investovania finančných
prostriedkov v mene poistených riadok 25 sa vykazuje zmena časti technickej rezervy na
krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených vytvorená k poistným
zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným
účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.
Skratky A1 až A7 a skratky B1 až B18 sú označenia poistných odvetví podľa Prílohy č. 1
k zákonu č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o poisťovníctve“).
Aktívne zaistenie je výkon zaisťovacej činnosti poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej
poisťovne podľa § 4 ods. 12 zákona o poisťovníctve.
Použité skratky:
č.r. - číslo riadku,
tis. – tisíc,
SKP - Slovenská kancelária poisťovateľov,
MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
ŽP - životné poistenie,
NP – neživotné poistenie.
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Ppn (ANU) 24-04
Príloha č. 21 k opatreniu č. 4/2008
VZOR

Výkaz o činnosti súvisiacej so starobným dôchodkovým sporením
Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne

IČO

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz
Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala

Stav ku dňu

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala
1. Majetok pre dôchodky vyplácané zo starobného dôchodkového sporenia
Majetok
a
Majetkové podiely
Podiely v dcérskych spoločnostiach
Podiely v spoločných podnikoch
Podiely v pridružených podnikoch
Pozemky a stavby
z toho: investície v nehnuteľnostiach
neprevádzkové
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate
Nederivátové
z toho: akcie, podielové listy a iné majetkové účasti
Derivátové
Finančné nástroje na predaj
z toho: akcie, podielové listy a iné majetkové účasti
Finančné nástroje držané do splatnosti
Poskytnuté úvery, vklady a iné pohľadávky
z toho: termínované vklady v bankách
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Voči DSS
Voči zaisťovateľom
Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia
Podiely zaisťovateľov na technických rezervách
Pokladničné hodnoty a peňažné ekvivalenty
Pokladničné hodnoty
Bežné účty v bankách
Termínované vklady v bankách
Ostatné
Účty časového rozlíšenia
Ostatné aktíva
Spolu
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(údaje v tis. eur)
č. r.
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
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Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne
Stav ku dňu
2. Vlastné zdroje a záväzky pre dôchodky vyplácané zo starobného dôchodkového
sporenia
Pasíva

(údaje v tis. eur)
č. r.

a
Oceňovacie rozdiely z ocenenia finančných nástrojov na predaj
Vklady pri pasívnom zaistení
Deriváty
Technické rezervy
Netechnické rezervy
Záväzky z poistenia a zaistenia
Voči poisteným
Voči zaisťovateľom
Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia
Účty časového rozlíšenia
Ostatné záväzky
Spolu
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b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
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Technická rezerva - časť deficitná rezerva
dotvorená na základe testu dostatočnosti rezerv

Technická rezerva - časť podiel na výnosoch

Technické poistné
brutto
podiel zaisťovateľa
netto
Počet poistných zmlúv
Prevádzkové náklady - spolu
Hodnota vyplatených poistných plnení
brutto
podiel zaisťovateľa
netto
z toho pozostalostný dôchodok
Počet poistných plnení
z toho pozostalostný dôchodok
Technická rezerva
brutto
podiel zaisťovateľa
netto

a

3. Poistné, poistné plnenia a technické rezervy

Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne

16

15

12
13
14

6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5

b

Doživotná anuita
neindexovaná bez
pozostalostného
dôchodku
2

Spolu

1

3

4

5

6

7

Doživotná anuita Doživotná anuita Doživotná anuita
Dočasná anuita - Dočasná anuita neindexovaná s indexovaná bez
indexovaná s
bez malých
malé nasporené
pozostalostným pozostalostného pozostalostným
nasporených súm
sumy
dôchodkom
dôchodku
dôchodkom

(údaje v tis. eur)

Stav ku dňu
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Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (ANU) 24-04
Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo
výkaze a zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska. Ak je viac takýchto osôb, uvádza sa
jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.
Osoba, ktorá výkaz vypracovala je fyzická osoba, ktorá výkaz vyplnila.
V kolónke Stav ku dňu sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.
Záporné hodnoty sa uvádzajú so znamienkom mínus.
1. Majetok pre dôchodky vyplácané zo starobného dôchodkového sporenia
Uvádza sa prehľad o majetku vyplývajúcich z činnosti v poistnom odvetví Poistenie týkajúce
sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia
uvedenom v prílohe č. 1 časti A bode 7 zákona o poisťovníctve (ďalej len „poistné odvetvie
A7“).
Obsahová náplň položiek je vymedzená medzinárodnými účtovnými štandardami IAS/IFRS
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002
o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) a nariadenia
Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003 o prijatí určitých medzinárodných
účtovných noriem v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002
(Ú. v. EÚ L 261, 13. 10. 2003) v platnom znení.
2. Vlastné zdroje a záväzky pre dôchodky vyplácané zo starobného dôchodkového
sporenia
Uvádza sa prehľad o vlastných zdrojoch a záväzkov vyplývajúcich z činnosti v poistnom
odvetví A7.
Obsahová náplň položiek je vymedzená medzinárodnými účtovnými štandardami IAS/IFRS
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002
o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) a nariadenia
Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003 o prijatí určitých medzinárodných
účtovných noriem v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002
(Ú. v. EÚ L 261, 13. 10. 2003) v platnom znení.
3. Poistné, poistné plnenia a technické rezervy
Uvádza sa prehľad o základných ukazovateľoch činnosti v poistnom odvetví A7. Vypracúva
sa z predbežných údajov od začiatku kalendárneho roka do konca príslušného kalendárneho
štvrťroka a z auditovaných údajov za celé účtovné obdobie, za ktoré sa výkaz vypracúva.
Položky vyznačené šedou farbou sa nevypĺňajú.
Technické poistné sú všetky sumy poistného upravené o stornované poistné a o poskytnuté
zľavy z poistného, splatné podľa zmlúv o poistení dôchodku za sledované obdobie.
Počet poistných plnení je celkový počet poistných zmlúv, na ktorých bola aspoň jedna
výplata poistného plnenia (dôchodku, jednorazová výplata) za sledované obdobie.
Prevádzkové náklady sú sumou všetkých prevádzkových nákladov za sledované obdobie
v členení podľa typu starobného dôchodku.
Hodnota vyplatených poistných plnení sú náklady na poistné plnenia, vrátane nákladov
súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí, za sledované obdobie v hrubej výške neznížené
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ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré
má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením.
Počet poistných plnení je celkový počet poistných udalostí, na ktorých bola aspoň jedna
výplata poistného plnenia za sledované obdobie (bez nákladov súvisiacich s likvidáciou
poistných udalostí).
Technická rezerva je stav technickej rezervy vytvorenej na záväzky poistného odvetvia A7.
Technická rezerva – časť podiel na výnosoch je stav technickej rezervy vytvorenej na
záväzky vyplývajúce z budúcich výplat podielov na výnosoch pre poistné odvetvie A7.
Technická rezerva – časť deficitná rezerva dotvorená na základe testu dostatočnosti je
časť technickej rezervy na záväzky poistného odvetvia A7 vytvorenej v dôsledku zistenej
nedostatočnosti.
Doživotná anuita neindexovaná bez pozostalostného dôchodku je doživotný starobný
dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok bez zvyšovania dôchodku a bez
pozostalostných dôchodkov,
Doživotná anuita neindexovaná s pozostalostným dôchodkom je doživotný starobný
dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok bez zvyšovania dôchodku
s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden rok a s obdobím výplaty dva roky.
Doživotná anuita indexovaná bez pozostalostného dôchodku je doživotný starobný
dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok so zvyšovaním dôchodku a bez
pozostalostných dôchodkov.
Doživotná anuita indexovaná s pozostalostným dôchodkom je doživotný starobný
dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok so zvyšovaním dôchodku
a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden rok a s obdobím výplaty dva roky.
Dočasná anuita je dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok,
ktorý poistiteľ vypláca počas doby dohodnutej v zmluve o poistení dôchodku.
Dočasná anuita – malé nasporené sumy je dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný
starobný dôchodok, ktorý poistiteľ vypláca počas doby dohodnutej v zmluve o poistení
dôchodku.
Použité skratky:
č.r. - číslo riadku,
tis. – tisíc.
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a
1

č.r.

1
Celkom

Opis produktu

2

3

Identifikačný kód
Predávaný (A/N)
produktu

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne

4

Počet zmlúv na
konci roka
5

Počet nových
zmlúv
6

Predpísané
poistné počas
roka
7

Celková hodnota
poistných plnení
počas roka

Výkaz o záväzkoch súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením

Príloha č. 22 k opatreniu č. 4/2008
VZOR

8

9

Garantovaná
Technické
úroková miera p.
rezervy - brutto
a.

10

Podiel na
výnosoch

(údaje v tis. eur)

Stav ku dňu

IČO

Ppn (ANU) 25-01

Príloha č. 3 k opatreniu č. 21/2014

Metodika na vypracúvanie výkazu Ppn (ANU) 25-01
Vo výkaze sa uvádza prehľad o záväzkoch poisťovne vyplývajúcich z činnosti v poistnom
odvetví A7.
Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov
vo výkaze a zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska. Ak je viac takýchto osôb, uvádza sa
jedna z nich podľa interných pravidiel poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.
Osoba, ktorá výkaz vypracovala je fyzická osoba, ktorá výkaz vyplnila.
V kolónke Stav ku dňu sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.
Opis produktu je krátky popis jednotlivých produktov.
Identifikačný kód produktu je vlastný identifikačný kód, ktorý poisťovňa pridelila
produktu.
V kolónke „Predávaný (A/N)“ sa uvádza „A“, ak je produkt predávaný alebo „N“, ak sa
produkt nepredáva. Údaj sa týka celého vykazovacieho obdobia.
Počet zmlúv na konci roka je počet platných zmlúv k 31. decembru príslušného roka,
za ktorý sa výkaz zostavuje.
Počet nových zmlúv je počet všetkých zmlúv, ktoré boli uzatvorené v danom roku, za ktorý
sa výkaz zostavuje.
Predpísané poistné počas roka je predpísané poistné za nové zmluvy počas roka.
Celková hodnota poistných plnení počas roka je sumárna hodnota všetkých poistných
plnení.
Technické rezervy - brutto je hodnota technických rezerv bez podielu zaisťovateľa.
Garantovaná úroková miera p. a. je garantované zhodnotenie technických rezerv a uvádza
sa v percentách.
Podiel na výnosoch je podiel na prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických
rezerv podľa § 42 ods.1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vyjadrený v percentách.
Použité skratky:
č.r. - číslo riadku,
p.a. – per annum,
tis. – tisíc.
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