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1.
TRENDY A RIZIKÁ
V SLOVENSKOM
FINANČNOM SEKTORE
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Ziskovosť a solventnosť poistného sektora

Ziskovosť

▪ Čistý zisk v roku 2018 dosiahol 176 mil. €, čo predstavuje pokles
o 1,6 %
▪ Anualizované ROA medziročne pokleslo na 2,27 %
▪ V roku 2018 bol účinný aj odvod časti poistného z neživotného
poistenia, ktorý predstavoval 33,6 mil. € (údaj pochádza zo SLASPO)

▪ Solventnosť sektora
medziročne opäť poklesla

Solventnosť

▪

Porovnanie podielu EPIFP na kapitále
krajín Európskej únie (koniec roka 2017)

Marža SCR na úrovni 187 %,
medziročný pokles o 14 p. b.

▪ Kapitál poistného sektora tvorí
vo významnej mierne
očakávaný zisk z budúceho
poistného, hoci jeho podiel
mierne poklesol
Zdroj: EIOPA.
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Hlavné trendy v poistení
▪ Predpísané poistné v klasickom životnom poistení pokleslo o 9,8 %
▪

Životné
poistenie

▪

▪ V IŽP predpísané poistné rástlo tempom 5,8 %, čo je o 20 % nižší rast
než v predchádzajúcom roku
▪ Zdravotné životné poistenie vzrástlo o 32 % medziročne

▪

Neživotné
poistenie a
aktívne
zaistenie

Polovica poklesu bola spôsobená reklasifikáciou časti klasického životného
poistenia do odvetvia zabezpečenia príjmu v malej skupine poisťovní
Náklady na poistné plnenia vzrástli až o 41 mil. €

V neživotnom poistení rástli všetky tri významné odvetvia
▪
▪
▪

▪
▪

Predpísané poistné v PZP medziročne vzrástlo o 9,1 %
Havarijné poistenie sa zvýšilo o viac ako 9,9 %
Poistenie majetku rástlo miernejšie na úrovni 3,3 %

Podľa údajov SLASPO bola až polovica rastu v neživotnom poistení
spôsobená osobitným odvodom
Kombinovaný ukazovateľ bol nad 100 % v prípade poistenia áut
▪
▪

Po započítaní osobitného odvodu dosahoval takmer 112 %
Ostatné odvetvia neživotného poistenia zostali pod hranicou 100 %
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Hlavné trendy v poistení
▪ Finančný výsledok v životnom poistení (okrem IŽP) medziročne poklesol
o 5 mil. € na 121 mil. € k decembru 2018
▪

Finančný
výsledok

Dostupné odhady naznačujú, že investičný výnos v roku 2018 v priemere
pokryl garantovanú úrokovú sadzbu zmlúv životného poistenia

▪ V investičnom životnom poistení zaznamenal finančný výsledok
významný prepad o 155 mil. € a ku koncu roka 2018 skončil na zápornej
hodnote -72 mil. €
▪

Straty v roku 2018 sa takmer vyrovnali výnosom z roku 2017

▪ V neživotnom poistení poklesol o 22 % na 24 mil. €

Umiestnenie
technických
rezerv

▪ Podiel investícií do štátnych dlhopisov
vzrástol o 2 p. b. na 40 %
▪ Podnikové dlhopisy boli zastúpené
podielom 26 %
▪ Investičné fondy boli zastúpené 20 %,
koncentrované v IŽP

Štruktúra umiestnenia technických rezerv
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Zdroj: NBS.
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Riziká v poistnom sektore

Kapitál poistného
sektora je vo
významnej miere
tvorený nestálou
zložkou

▪ 57 % kapitálu tvoria tzv. očakávané zisky z budúceho poistného
(EPIFP)
▪ Napriek miernemu poklesu je podiel EPIFP na kapitále na
Slovensku najvyšší v EÚ
▪ EPIFP sú súčasťou Tier 1 kapitálu, pričom svojimi vlastnosťami
zodpovedajú skôr Tier 3 kapitálu (zrážka 80 %)
▪ Viaceré poisťovne by bez EPIFP nespĺňali regulatórne kapitálové
požiadavky
▪ Daň z poistenia, účinná od 1. januára 2019, sa má odvádzať
z poistného v neživotnom poistení

Právne riziko
z dane
z poistenia

▪

Nie je zrejmé, či predmetom dane sú aj pripoistenia zmlúv životného
poistenia

▪ V prípade rozšírenia dane aj na pripoistenia by bolo potrebné
dotvorenie technických rezerv, čo by podstatným spôsobom mohlo
znížiť zisk poistného sektora
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Riziká v poistnom sektore

Riziko nízkych
úrokových
sadzieb

▪ Prostredie nízkych úrokových sadzieb
pretrváva
▪ Dosahovanie garantovanej úrokovej
sadzby je pre poistný sektor čoraz
náročnejšie

Porovnanie garantovanej sadzby v životnom
poistení s výnosnosťou
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Neistota pri
náhrade
nemajetkovej
ujmy z PZP

▪ Nízke riziko s rastúcim trendom
▪ Nedostatočná legislatívna úprava,
rôznorodá súdna prax
▪ Medziročne približne zdvojnásobenie
škôd

Priemerná garantovaná úroková sadzba v životnom poistení
Investičný výnos z aktív kryjúcich technické rezervy v životnom poistení
Investičný výnos bez vplyvu jednorazových efektov
Výnos 10-ročných slovenských štátnych dlhopisov

Zdroj: NBS.

▪ Pretrvávajúci konkurenčný tlak na ceny poistných zmlúv
▪ Kombinované ukazovatele opakovane prekračujú hodnotu 100 %, po
započítaní osobitného odvodu v roku 2018 dosiahli takmer 112 %
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Kolektívne investovanie
Nižšie tempo čistých predajov a záporná výkonnosť fondov výrazne pribrzdili
expanziu kolektívneho investovania
▪

V kontexte dlhodobej expanzie kolektívneho investovania na Slovensku z minulosti možno
hodnotiť rok 2018 ako menej úspešný pre tento sektor

▪

Čistá hodnota aktív sa zvýšila o 61 mil. €, zatiaľ čo v roku 2017 to bolo o viac ako 1 mld. €
▪

Relatívne medziročné tempo rastu sa znížilo zo 14 % na 1 % (horší výsledok bol zaznamenaný naposledy v 2011)

▪

Tuzemské fondy prakticky stagnovali a pri zahraničných sa prírastok aktív výrazne spomalil
na 2 %

▪

Takmer nulový rast NAV v tuzemských podielových fondoch je dôsledkom kombinácie v
porovnaní s minulými rokmi pomerne nižšej predajnosti a nepriaznivej výkonnosti
▪

Čisté predaje v hodnote 220 mil. € ukazujú, že dopyt klientov po investovaní prostredníctvom kolektívneho
investovania sa celkom nevytratil, avšak bol o polovicu nižší ako v predošlom roku

▪

Objem čistých predajov v roku 2018 dosiahol druhú najnižšiu úroveň v rámci periódy rokov 2012 - 2018
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Kolektívne investovanie
Čisté predaje boli ťahané najmä zmiešanými podielovými fondmi, v kategórii
dlhopisových fondov sa ešte zintenzívnili redemácie
▪

V štruktúre čistých predajov tuzemských podielových fondov s hodnotou 390 mil. € tak ako
po minulé roky dominovala kategória zmiešaných fondov

▪

Na druhom mieste rebríčka predajov boli realitné fondy s kladným výsledkom vo výške 116
mil. €

▪

V súlade s dlhodobejším trendom bol aj
výpredaj podielov dlhopisových fondov

▪

Zhodný úbytok aktív, zhruba 30 mil. €, sa
dotkol aj kategórií podielových fondov
peňažného trhu a fondov alternatívnych
investícií

▪

Spomedzi zahraničných podielových fondov
najväčšiu predajnosť aj nárast NAV vykázali
akciové fondy, za nimi nasledovali zmiešané a
realitné fondy; dlhopisové fondy aj v tomto
segmente zaznamenali redemácie

Čisté predaje a zmena NAV v roku 2018 podľa
kategórií tuzemských podielových fondov (mil. EUR)
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Kolektívne investovanie
Napriek prevažne negatívnej výkonnosti fondov agregátna ziskovosť
správcovských spoločností vzrástla
▪

Charakteristicky pre kolektívne investovanie na Slovensku, najväčší príspevok k celkovým
kladným čistým predajom pochádzal zo sektora domácností

▪

Priemerná medziročná nominálna výkonnosť za tuzemské aj zahraničné PF spolu dosiahla 3,5 %, čo bol suverénne najhorší výsledok za posledné roky
▪

▪

▪

Najväčšie straty na úrovni takmer -11 % pocítili
sporitelia v akciových podielových fondoch, so
záporným výsledkom sa prezentovali aj zmiešané
a dokonca dlhopisové podielové fondy
Kladný nominálny výnos zabezpečili v priemere
klientom iba peňažné a realitné fondy

Sumárny zisk tuzemských správcovských
spoločností sa medziročne zvýšil až o 62 %
▪

Prevažná časť uvedeného nárastu sa však odvíjala od
veľkého poklesu nákladov na poplatky a provízie v
jednej zo správcovských spoločností

Medziročná výkonnosť jednotlivých kategórií
podielových fondov
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Starobné dôchodkové sporenie
Zvyšovanie počtu sporiteľov ešte nabralo na obrátkach, pomalší rast
objemu spravovaných aktív išiel na vrub záporného zhodnotenia investícií
▪

Počet sporiteľov, ktorí boli súčasťou druhého piliera DS sa zvýšil o takmer 62 tisíc
▪

Ak nepočítame nábehovú fázu po vzniku starobného dôchodkového sporenia, predstavovalo to historicky najvyšší
prílev za kalendárny rok

▪

Väčšina nových sporiteľov vstupujúcich do druhého piliera dôchodkového sporenia si
zvolila niektorý z akciových, alebo indexových dôchodkových fondov

▪

Tempo kumulácie prostriedkov v dôchodkových fondoch sa v roku 2018 spomalilo

▪

▪

Čistá hodnota aktív za celý sektor sa zvýšila o 461 mil. €, teda zhruba o 200 miliónov € menej ako počas
predošlých dvoch rokov

▪

Nižšia dynamika nárastu NAV je výsledkom rozdielnej výkonnosti v porovnávaných obdobiach

Odvedené príspevky za celý rok 2018 v sume 628 mil. € niekoľkonásobne prevyšovali
stratu zo záporného precenenia aktív, čo zabezpečilo pokračovanie rastového trendu NAV
▪

Hodnota príspevkov odvedených za rok 2018 bola nielen vyššia ako v predchádzajúcom roku, ale dokonca viedla
k akcelerácii niekoľko rokov trvajúceho rastového trendu na medziročnú úroveň 20 %

▪

Rast príspevkov bo podporený pozitívnym vývojom na trhu práce, zvyšujúcim sa počtom sporiteľov a nárastom
zákonne stanoveného koeficientu pre odvod príspevkov
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Starobné dôchodkové sporenie
Mierny obrat vo vývoji úrokovej citlivosti dlhopisov; negatívna výkonnosť
vo všetkých typoch fondov, vrátane dlhopisových
▪

Znížilo sa akciové vystavenie v zmiešaných dôchodkových fondoch

▪

Vážený priemer zostatkovej splatnosti dlhových cenných papierov sa znížil z 5,6 roka na
začiatku sledovaného obdobia na 5,4 roka k 31. 12. 2018

▪

Dôchodkové fondy zvyšovali v roku 2018 svoje vystavenie voči štátnym dlhopisom tých
krajín eurozóny, ktoré sú najviac spájané s predošlou dlhovou krízou (išlo najmä o
talianske dlhopisy)

▪

Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky bol
počas roka 2018 výrazne volatilný, najmä pre
dôchodkové fondy s vyšším podielom akciových
investícií

▪

▪

Prepad akciových trhov v decembri sa podpísal pod najhoršiu
výkonnosť dôchodkových fondov za kalendárny rok od veľkej
finančnej krízy (-6,6 % IF, -5 % AF, -4 % ZF)
Vážený priemerný medziročný výnos dlhopisových dôchodkových
fondov sa od jesene vôbec po prvý krát v histórii ocitol v
zápornom pásme (-0,5 % k 31.12.2018)

Ziskovosť DSS sa v priemere medziročne znížila o 8 %
▪

Poklesu výnosov z odplaty za zhodnotenie majetku vo fonde
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Doplnkové dôchodkové sporenie
Záujem o sporenie v treťom pilieri dôchodkového sporenia sa ešte zosilnil,
čo sa spolu s ďalšími faktormi premietlo aj do ďalšieho nárastu príspevkov
▪

Rok 2018 bol z pohľadu rozširovania účastníckej základne v doplnkovom dôchodkovom
sporení mimoriadne úspešný

▪

Záujem sporiteľov sa zameriaval najmä na doplnkové dôchodkové fondy s rastovou
investičnou stratégiou

▪

Zvyšujúci sa počet sporiteľov a dobrá ekonomická situácia sa postarali o ďalší medziročný
rast odvedených príspevkov do tretieho piliera dôchodkového sporenia o 12 %
▪

▪

V kombinácii s mierne klesajúcim objemom vyplatených dávok
dosiahla čistá bilancia tokov v systéme hodnotu 185 mil. €

Prírastok čistej hodnoty majetku v sektore dosiahol v
roku 2018 úroveň iba 87 mil. €
▪

Prílev nových prostriedkov bol čiastočne negovaný záporným
precenením aktív v portfóliách doplnkových dôchodkových
fondov, najmä akciových

▪

V porovnaní s predošlými dvoma rokmi sa teda tempo kumulácie
prostriedkov spomalilo na menej ako polovicu

Objem príspevkov a vyplatených dávok
za kalendárne polroky (mil. EUR)
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Doplnkové dôchodkové sporenie
Nárast vystavenia voči štátnym dlhopisom rizikovejších krajín eurozóny;
záporná výkonnosť fondov naprieč sektorom
▪

V najvýznamnejšej skupine vyvážených fondov podiel akcií a podielových listov akciového
zamerania v roku 2018 klesol o 5 p. b., na úroveň 21 % NAV v jeho závere

▪

V rastovo orientovaných doplnkových dôchodkových fondoch sa podiel akciovej zložky
zredukoval ešte o niečo výraznejšie, zo 47 % na 40 % NAV danej skupiny

▪

Doplnkové dôchodkové spoločnosti počas roka 2018 intenzívne nakupovali do svojich
fondov talianske štátne dlhopisy

▪

▪

Ich objem v majetku DDF sa strojnásobil a ku koncu decembra reprezentovali takmer 6 % NAV sektora

▪

Po pripočítaní menšieho objemu podnikových dlhopisov sa talianske emisie posunuli už na prvé miesto
v geografickej štruktúre dlhopisového portfólia v treťom pilieri dôchodkového sporenia (predbehli aj SK emisie)

Príspevkové doplnkové dôchodkové fondy zakončili rok 2018 s medziročnou nominálnou
stratou v priemere na úrovni 4,7 %
▪

Záporný výnos -1,4 % vykázali dokonca aj konzervatívne ladené výplatné fondy

▪

Negatívnu medziročnú výkonnosť aj na individuálnej báze zaznamenali s výnimkou jediného výplatného
doplnkového dôchodkového fondu všetky ostatné fondy sektora
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2.
AKTUÁLNE ZMENY V OBLASTI REGULÁCIE
TRHU S CENNÝMI PAPIERMI,
V DÔCHODKOVOM SPORENÍ
A V POISŤOVNÍCTVE
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Oblasť trhu s cennými
papiermi
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MiFID II/MiFIR
➢ Legislatíva
•

•

účinnosť nepriamej novely zákona o CP od 1.1.2019 - ktorou sa upravili
niektoré transpozičné nedostatky MiFID II a doplnili sa požiadavky na
odbornú spôsobilosť zamestnancov pri poskytovaní investičných služieb,
ako aj ustanovenia o práve výkupu.
Schválené MÚ NBS č. 1/2019 k distribúcii fondov oprávnenými
subjektami,
ktoré
bolo
zverejnené
vo
vestníku
NBS:
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_Vestnik/MU_1_2019.p
df

➢ ESMA
•
•

Tretie obnovenie rozhodnutí o produktových intervenciách na zákaz
predaja binárnych opcií a obmedzenie predaja rozdielových zmlúv
neprofesionálnym klientom
Level 3 – schválené a zverejnené usmernenia k vyhodnocovaniu
vhodnosti (suitability)

➢ Komunikácia s trhom
•

Schválenie a zverejnenie FAQ v súvislosti s MiFID II / MiFIR
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Prospekty
➢ Legislatíva
• Novela zákona o CP - upravili sa ustanovenia o verejnej ponuke
cenných papierov v súvislosti s nastávajúcou účinnosťou nariadenia o
prospekte
• zmeny budú účinné od 21.7.2019.
• od uvedeného dátumu sa ustanovenia nariadení o prospekte budú
priamo aplikovať aj na území Slovenskej republiky
➢ ESMA
• Na úrovni ESMA sa priebežne aktualizujú Q&As v oblasti prospektovej
regulácie a finalizuje sa práca na usmernení ohľadom rizikových
faktorov.
➢ Komunikácia s trhom
• V súčasnosti riešime viacero aplikačných a interpretačných otázok
ohľadom aplikácie prospektovej regulácie na verejné ponuky, najmä
korporátnych dlhopisov a iných cenných papierov, ako aj limity pre
výnimky a požiadavky na verejné ponuky cenných papierov, pri
ktorých nie je potrebné pripraviť prospekt.
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Kolektívne investovanie
➢ Legislatíva SR v príprave
• Nové opatrenie NBS o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na
udelenie
povolenia
na
činnosť
správcovskej
spoločnosti
(predpokladaná účinnosť január 2020)
• Spresnenie podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej
spoločnosti spravujúcej alternatívne investičné fondy (§ 28a ZKI)
• Úprava konania o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na
udelenie povolenia pre samosprávne investičné fondy
• Nové opatrenie NBS o náležitostiach žiadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa Zákona o
kolektívnom investovaní (predpokladaná účinnosť január 2020)
• Opatrenie reflektuje zmeny zákona o kolektívnom investovaní
• Spresnenie terminológie podľa upravenej klasifikácie subjektov
kolektívneho investovania
• Úprava konaní o predchádzajúcom súhlase NBS na zlúčenie
správcovských
spoločností
so
zahraničnými
správcovskými
spoločnosťami a zrušenie a zlúčenie samosprávnych investičných
fondov
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Kolektívne investovanie
➢ Nová legislatíva na úrovni EÚ a iniciatívy ESMA v oblasti
kolektívneho investovania
• Nová regulácia k cezhraničnej distribúcii fondov (Nariadenie a
aktualizácia smerníc UCITS a AIFMD)
• Účinnosť novej právnej úpravy, resp. lehota na transpozíciu
aktuálnych smerníc je štandardne nastavená na 24 mesiacov po
nadobudnutí ich platnosti (koncom roka 2021)
• Verejná konzultácia ESMA o integrácii rizík a faktorov trvalej
udržateľnosti do regulácie UCITS a AIFMD
• Súčasť balíka opatrení EK týkajúcich sa trvalo udržateľných financií
(sustainable finance)
• Vývoj regulácie PRIIPS vo vzťahu k fondom kolektívneho investovania
• predĺženie výnimky pre fondy kolektívneho investovania, ktoré
používajú UCITS KID, a to do konca roka 2021
• Dátum pre komplexné prehodnotenie PRIIPS regulácie (PRIIPs review)
je zároveň posunutý na 31.12.2019
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Oblasť regulácie
dôchodkového sporenia
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Nová legislatíva
v oblasti dôchodkového sporenia
❖ Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení (zákon č. 43/2004 Z. z. v
znení neskorších predpisov)
❖ súčasný proces: uskutočnené MPK
❖ cieľ novely - zvýšenie informovanosti sporiteľov o ich budúcich dôchodkoch
❖ kľúčové informácie (nové)
❖
❖

nahrádzajú informačný prospekt
podrobnosti upravené opatrením

❖
❖

obdobné novým výkazom v doplnkovom dôchodkovom sporení
projekcie dôchodkovej dávky (tri scenáre), informácia o predpokladanom dôchodkovom veku,
o nákladoch

❖ nové výpisy z osobného dôchodkového účtu

❖ navrhovaná účinnosť – 1. január 2021
❖ inšpirácia pre spoločnosti – EIOPA Report on the Pension Benefit Statement: guidance and
principles based on current practices

❖ Nariadenie o celoeurópskom dôchodkovom produkte
proces

(PEPP) – súčasný

❖ schválené Radou 13. februára 2019
❖ očakáva sa schválenie Európskym parlamentom – apríl 2019
❖ viaceré podrobnosti budú upravené prostredníctvom RTS, ITS a delegovaných nariadení
Komisie
❖ účinnosť – do 12 mesiacov od publikácie delegovaných aktov, t. j. predpoklad v priebehu
roka 2021
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Požiadavky na vykazovanie stanovené
EIOPA a ECB / Stress Test 2019
❖ Nové požiadavky na reporting
❖ Zámer iniciatívy: jednotný rámec pre zasielanie informácií prostredníctvom dohľadových
orgánov, zlepšiť kvalitu a dostupnosť údajov, identifikovať trendy a zraniteľnosť sektora
❖ nové vzory výkazov - jednotný EÚ rámec zosúladený na úrovni EIOPA/ECB
❖ schválený formát výkazov – XBRL (pre zasielanie z NBS do EIOPA/ECB)
❖ možnosť predkladania výkazov do NBS - prostredníctvom IS ŠZP (Level 1) bez potreby úpravy
informačných systémov pre XBRL
❖ štvrťročné reporty (1. vykazovanie - za 3.Q 2019) a ročné reporty (1. vykazovanie - za rok
2019)
❖ Opatrenie NBS o predkladaní výkazov doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
❖
❖

VPK: apríl 2019, MPK: máj - jún 2019
predpokladaná účinnosť - september 2019

❖ IORP´s STRESS TEST 2019
❖ podobne ako v roku 2017 zameraný na okamžitý dopad stresového scenára na hodnotu aktív
vo fondoch a na vplyv stresového vývoja na budúcu výšku dôchodkov troch reprezentatívnych
sporiteľov
❖ nové ciele:
❖
❖

analýza očakávanej investičnej stratégie subjektov v strednodobom horizonte za predpokladu,
že príde k realizácii stresového scenára (na základe kvantitatívneho dotazníka)
prvotná analýza vystavenia subjektov ESG rizikám (Environmental-Social-Governance)

❖ harmonogram:
❖
❖

oficiálne spustenie – 2. apríla 2019 (podrobnosti na stránke EIOPA)
termín pre zaslanie údajov do NBS – 19. jún 2019
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OBLASŤ REGULÁCIE
POISTENIA
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Nová právna úprava v oblasti distribúcie – zákon
č. 186/2009 Z. z., vykonávacie nariadenia a opatrenia NBS

▪
▪

▪

▪

Poisťovňa = distribútor
Zmeny v predzmluvných informačných dokumentoch
• Dokument s kľúčovými informáciami (KID) - revízia na EU úrovni
• Vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného –
(v legislatívnom procese)
Vyhlásenie o vhodnosti pre všetky produkty (od 23.2.2019)
• Povinné každoročné prehodnotenie pri investičných produktoch
založených na poistení (IBIPS) – nastavenie interných procesov
pre riadenie distribučných kanálov
• Diskusia s MF SR o vypustení tejto povinnosti ak nedochádza k
poradenstvu na nezávislom princípe (t.j. iba pre poradcov)
Osobitné pravidlá pre IBIPS
• Politika odmeňovania, Správa tvorby produktov (POG) - Cieľový
trh a distribučná stratégia
• Prebieha dohľad na diaľku
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Návrh novej právnej úpravy poistnej zmluvy v OZ
▪

Rekodifikačná komisia 62 paragrafov pričom na základe spolupráce
SLASPO/NBS – 85 paragrafov

▪

Jednostranné zmeny poistnej zmluvy

▪

Poistenie cudzieho poistného nebezpečenstva

▪

Vyňatie informačných povinností do osobitného právneho predpisu
(zákon o finančnom sprostredkovaní)

▪

Odstúpenie od zmluvy a odmietnutie plnenia

▪

Z dôvodov, ktoré pri uzavieraní alebo zmene poistnej zmluvy nemohol
zistiť v dôsledku vedomého porušenia povinnosti

▪

Zmena bežného poistného

▪

Hranica poistného plnenia

▪

Obnosové poistenie a Skupinové poistenie
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Európska regulácia – pripravované zmeny
Európska Komisia zaslala „Call for advice“ a to:
1. Integrovanie udržateľných
sustainability)

rizík

a

faktorov

udržateľnosti

(tzv.

2. Udržateľnosť v rámci regulácie Solventnosť II
3. Zrevidovanie metodiky korekcie volatility podľa Solvency II („country
component“)
4. Revízia regulácie Solventnosť II – bude prebiehať zisťovania EIOPA
Všetky
Calls
for
Advice
sú
dostupné
(https://eiopa.europa.eu/publications/requests-for-advice )

na

web-stránke

EIOPA

29

Zber údajov EIOPA - „LTG measures“
•

Zber údajov EIOPA na účel
•

Článok 77f smernice SII požaduje od EIOPA každoročne do roku 2021
predkladať správu EC o „LTG measures“

•

Plánovaná revízia 2020

•

31.3.2019 bola zaslaná požiadavka na poisťovne (vzory
reportov, technická špecifikácia, šokmi upravené krivky)

•

17.5.2019 termín na odoslanie výsledkov dopadu
predpísaných scenárov zaslať prostredníctvom Štatistického
zberového portálu NBS

•

V prípade nejasností a dodatočných otázok solv2@nbs.sk
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Cezhraničná činnosť v SR
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Cezhraničná činnosť v SR
Hrubé predpísané poistné v EUR
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Brexit
•
•

Memorandá o výmene údajov a spolupráci v oblasti dohľadu subjektov finančného trhu – riešené
medzi britskými autoritami a EU 27 NCAs v rámci EIOPA a ESMA
Aktivity EIOPA
•
•
•
•

•

EIOPA memorandum o výmene údajov
EU27 BoS EIOPA vydal odporúčania pre subjekty z UK
Pre-licencovanie UK subjektov do krajín EU27
Gibraltár – osobitné memorandum

Aktivity ESMA
•

•
•

Príprava na no-deal Brexit (prístup k UK centrálnym protistranám, riešenie obchodnej povinnosti
podľa MIFIR, pohotovostné plány pre TR a CRA, riešenie problémov s dátami a kalkuláciami v
oblasti transparentnosti)
Verejné oznámenie vo vzťahu k investorom podľa MiFID 2
Riešenie Pre-licencovanie UK subjektov do krajín EU27 a spätného outsourcingu

•

Dočasné povolenie na vykonávanie činnosti v UK po brexite – registrácia na webstránke Financial
Conduct Authority (FCA)

•

https://www.fca.org.uk/brexit/temporary-permissions-regime

•

https://connect.fca.org.uk/aupo_sitelogin?startURL=%2Fapex%2FAuPo_CustomCommunitiesLandi
ngPage
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Spustenie Inovačného hub-u NBS 1/4/2019

Východiskový stav - FinTech

•
•

Transformuje podnikanie tradičných subjektov finančného trhu – príležitosť na
zvyšovanie efektivity, znižovanie nákladov
Uľahčuje prístup spotrebiteľov k finančným službám - rozširovanie ponuky a
možností prístupu k finančným službám cez alternatívnych poskytovateľov

Postoj NBS

•
•

Uľahčiť implementáciu FinTech pri zachovaní stability finančného systému ako
celku, bezpečného a zdravého fungovania finančného trhu v záujme udržiavania
dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov
Udržiavať kontakt s vývojom na trhu s cieľom prispieť k prispôsobovaniu regulácie
aktuálnym trendom

Prístup NBS

•
•
•

FinTech sekcia na webovom sídle NBS s opisom FinTech obchodných modelov a
potenciálne aplikovateľnou reguláciou https://www.nbs.sk/fintech
Kontaktný formulár – ponuka na dialóg s pripravenými záujemcami o FinTech
(tradičné subjekty finančného trhu aj alternatívni poskytovatelia)
Interná sieť expertov NBS na reguláciu, dohľad a licencovanie
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Predmet dialógu v rámci Inovačného hub-u
Výzva: väčšina regulácie finančného trhu nie je aktualizovaná na
FinTech
Priestor pre regulátora/dohľad:

▪ Ako interpretovať existujúcu reguláciu finančného trhu, ktorá sa potenciálne
vzťahuje na FinTech?
▪ Aké sú očakávania dohľadu ohľadom implementácie FinTech?
Obchodné modely s využitím FinTech

Typické FinTech používané vo finančných službách

Alternatívne spôsoby platieb

„Smart contracts“

Crowdfunding

Biometrická autentifikácia

Automatizované poradenstvo (robo-advice)

„Big data“ a umelá inteligencia

Kryptoaktíva a Initial Coin Offerings (ICOs)

Blockchain

InsurTech poistenie

Mobilná peňaženka

Algoritmické obchodovanie

„Cloud computing“
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Ďakujeme za pozornosť
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