Úplné znenie
opatrenia Národnej banky Slovenska
z 3. júna 2008 č. 13/2008
o odbornej skúške aktuára ako vyplýva zo zmien vykonaných opatrením
Národnej banky Slovenska č. 24/2008
Národná banka Slovenska podľa § 46 ods. 14 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Obsahom odbornej skúšky aktuára (ďalej len „skúška“) aktuára je overenie odborných
vedomostí fyzickej osoby, ktorá chce vykonávať činnosť aktuára (ďalej len „žiadateľ“),
a) zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich
1. vznik, organizáciu, riadenie, vykonávanie činnosti a zánik poisťovne a zaisťovne
a vykonávanie činnosti pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej
zaisťovne na území Slovenskej republiky,
2. zdaňovanie v oblasti poisťovníctva,
3. účtovníctvo poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky
zahraničnej zaisťovne,
b) z poistno-matematických metód a štatistických metód používaných pri
1. výpočte sadzieb poistného v životnom poistení a neživotnom poistení,
2. určovaní výšky technických rezerv poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne,
zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne a rozdelení výnosov z investovania
finančných prostriedkov v mene poistených v životnom poistení medzi poisťovňou
alebo pobočkou zahraničnej poisťovne a poistníkom, poisteným alebo inou
oprávnenou osobou,
3. určovaní umiestnenia technických rezerv v súlade so záväzkami vyplývajúcimi
z poistných zmlúv,
4. zaisťovacej činnosti,
5. posudzovaní poistného rizika a trhového rizika,
c) z finančnej matematiky,
d) o slovenskom finančnom trhu a jednotnom finančnom trhu Európskej únie.
§2
(1) Termín konania skúšky aktuára sa vyhlasuje najmenej raz v kalendárnom roku.
(2) Termín konania skúšky aktuára, miesto jej konania, prihláška na skúšku aktuára
a skúšobný poriadok sa zverejnia na internetovej stránke Národnej banky Slovenska najneskôr
60 dní pred konaním skúšky aktuára.
(3) Prihláška na skúšku aktuára obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia žiadateľa
a adresu jeho trvalého pobytu, prípadne adresu pre zasielanie korešpondencie, ak je iná ako
adresa trvalého pobytu. Prílohou prihlášky na skúšku aktuára je doklad o zaplatení poplatku
za jej vykonanie. Prihláška na skúšku aktuára sa podáva najneskôr 30 dní pred termínom jej
konania.
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(4) Žiadateľovi, ktorý podal prihlášku na skúšku aktuára v súlade s odsekom 3 a
zaplatil poplatok za vykonanie skúšky aktuára sa písomná pozvánka na skúšku aktuára zasiela
najneskôr 15 dní pred termínom jej konania.
(5)

Skúška aktuára je neverejná a koná sa pred skúšobnou komisiou.

(6) Skúška aktuára sa skladá z písomného testu a ústnej časti vykonávanej formou
odpovede na tri otázky vyžrebované žiadateľom.
(7) Na ústnej časti skúšky aktuára sa môže žiadateľ zúčastniť, ak vyhovel v písomnom
teste skúšky aktuára.
(8) Výsledok skúšky aktuára sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo
„nevyhovel“.
(9) O priebehu a výsledkoch skúšky aktuára sa vyhotoví do 10 dní po jej vykonaní
zápisnica skúšobnej komisie o vykonaní skúšky aktuára, ktorá sa odovzdá Národnej banke
Slovenska alebo ňou poverenej právnickej osobe spolu s dokladmi zo skúšky aktuára.
(10) Výsledok skúšky aktuára sa oznámi žiadateľovi písomne do 30 dní odo dňa jej
vykonania. Ak uchádzač na skúške aktuára vyhovel, prílohou k oznámeniu o výsledku skúšky
aktuára je osvedčenie o vykonaní skúšky aktuára.

§3
Poplatok za vykonanie skúšky aktuára je 165,96 eura.
§4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2008.
Opatrenie č. 24/2008 nadobudlo účinnosť 1. januára 2009.
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