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11
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 15. decembra 2009
o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných
sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo
zaistenia a viazaných investičných agentov a o zmene a doplnení opatrenia
Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska podľa § 16 ods. 11 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“) a podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej
republiky ustanovuje:
Čl. I
§1
(1) Vzor návrhu na zápis do registra finančných agentov, finančných poradcov,
finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
a viazaných investičných agentov (ďalej len „register“) je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Vzor návrhu na zmenu zápisu v registri je uvedený v prílohe č. 2.
(3) Vzor návrhu na zrušenie zápisu v registri je uvedený v prílohe č. 3.
(4) Vzor osvedčenia o zápise do registra je uvedený v prílohe č. 4.
§2
(1) Registračné číslo pridelené finančnému agentovi, finančnému poradcovi,
finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
alebo viazanému investičnému agentovi v registri má štruktúru poradového čísla so
vzostupnou postupnosťou číselného radu.
(2) Ak osoba, ktorej bol zrušený zápis v registri, má byť opätovne zapísaná do registra,
pridelí sa jej nové registračné číslo.
§3
Register sa vedie v informačnom systéme Národnej banky Slovenska „Register FA
a FP“ vo formáte csv.
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Čl. II
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. mája 2008 č. 8/2008 o poplatkoch za úkony
Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 178/2008 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky
Slovenska zo 7. apríla 2009 č. 2/2009 (oznámenie č. 147/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 31 ods. 5 písm. b) druhý bod a § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 2a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010
Ak sa zmena zápisu v registri2) týka osôb podľa § 41 ods. 1 až 3 v spojení s odsekom 9
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poplatok uvedený v prílohe časti 5 položke 3
písm. b) sa do 31. decembra 2010 ustanovuje v sume 0 eur.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

3. V prílohe sa slová „Časť 1 – Bankovníctvo“ nahrádzajú slovami „Časť 1 – Bankovníctvo
a platobné služby“.
4. V prílohe časti 1 položke 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
d)

vydávanie a správu elektronických peňazí v úplnom
rozsahu3)

3 319 eur

1103

vydávanie a správu elektronických peňazí
v obmedzenom rozsahu3a)

3 319 eur

1104“.

3 319 eur

1105“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:
„3) § 80 ods. 1, § 81 písm. a) a § 82 zákona č. 492/2009 Z. z.
3a
) § 80 ods. 1, § 81 písm. b) a § 82 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
5. V prílohe časti 1 sa položka 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)

poskytovanie platobných služieb3b)
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Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b) § 64 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
6. V prílohe časti 1 položke 2 písmená c) a d) znejú:
„c)
d)

vydávanie a správu elektronických peňazí v úplnom
rozsahu3)

332 eur

1203

vydávanie a správu elektronických peňazí
v obmedzenom rozsahu3a)

332 eur

1204“.

332 eur

1205“.

7. V prílohe časti 1 sa položka 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)

poskytovanie platobných služieb3b)

8. V prílohe časti 2 sa v položke 1 vypúšťajú písmená k) a l) vrátane poznámky pod čiarou
k odkazu 41.
Doterajšie písmená m) až p) sa označujú ako písmená k) až n).
9. V prílohe časti 2 sa v položke 3 vypúšťajú písmená at) a au) vrátane poznámky pod čiarou
k odkazu 95.
Doterajšie písmená av) až bl) sa označujú písmená ako at) až bj).
10. V prílohe časti 2 sa v položke 5 vypúšťajú písmená c) až e) vrátane poznámky pod čiarou
k odkazu 120.
11. V prílohe časti 3 sa v položke 1 vypúšťajú písmená d) a e) vrátane poznámky pod čiarou
k odkazu 124.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno d).
12. V prílohe časti 3 položke 3 písmeno h) znie:
„h) vykonávanie finančného sprostredkovania a iných sprostredkovateľských činností pre
finančné inštitúcie v súlade s osobitnými predpismi,135)“.
13. V prílohe časti 4 sa v položke 1 vypúšťa písmeno c) vrátane poznámky pod čiarou
k odkazu 144 a v položke 5 sa vypúšťajú písmená c) až e), vrátane poznámok pod čiarou
k odkazom 175, 176 a 177.
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14. Príloha sa dopĺňa časťou 5, ktorá znie:
Výška/Sadzba
poplatku

„Druhy úkonov
Časť 5 – Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo
Položka 1 – Udeľovanie povolenia na
a) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta175)
1. pre právnickú osobu
2. pre fyzickú osobu
b) vykonávanie činnosti finančného poradcu175)
1. pre právnickú osobu
2. pre fyzickú osobu
Položka 2 – Zmena rozhodnutia, ktorým bolo udelené povolenie na
a) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta176)
1. pre právnickú osobu
2. pre fyzickú osobu
b) vykonávanie činnosti finančného poradcu176)
1. pre právnickú osobu
2. pre fyzickú osobu
Položka 3 – Iné úkony a konania, a to
a) zápis do registra podľa osobitného predpisu177)
b) zmena zápisu v registri podľa osobitného predpisu177)
c) zrušenie zápisu v registri podľa osobitného predpisu177)

Poznámky pod čiarou k odkazom 175 až 177 znejú:
„175) § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z.
176
) § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z.
177
) § 13 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z.“.

Čl. III
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Šramko v. r.
guvernér

Špecifický
symbol

332 eur
100 eur

5101
5102

332 eur
100 eur

5103
5104

166 eur
50 eur

5201
5202

166 eur
50 eur

5203
5204

30 eur
15 eur
15 eur

5301
5302
5303“
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(2)

poradové
číslo

(1)

(15)

PO: meno, priezvisko a
dátum narodenia člena
štatutárneho orgánu
zodpovedného za
vykonávanie finančného
sprostredkovania

interné
evidenčné
číslo

(3)

(16)

meno, priezvisko a
dátum začiatku
vykonávania funkcie
vedúceho zamestnanca

(4)

(17)

Slovenská
republika

(18)

iné
členské
štáty
(19)

podregister
kapitálového
trhu

(5)

PO: obchodné meno
FO: priezvisko
PO zahraničná osoba:
názov organizačnej zložky
podniku

podregister poistenia
alebo zaistenia

PO: IČO
FO: rodné číslo
PO/FO
FO zahraničná osoba: dátum
narodenia

(20)

(21)

(9)

obec

(22)

podregister
poskytovania
úverov

(8)

PSČ

podregister
prijímania
vkladov

(7)

ulica a číslo

podregister
doplnkového
dôchodkového
sporenia

(6)

FO: meno

PO: sídlo
FO: adresa trvalého pobytu

VZOR
NÁVRH NA ZÁPIS DO REGISTRA

(10)

štát
(11)

ulica a číslo

(12)

PSČ

(13)

obec

PO: organizačná zložka podniku
FO: miesto podnikania

(14)

Strana
2/2

PO: meno a priezvisko
vedúceho organizačnej
zložky podniku
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Vysvetlivky k vypracúvaniu prílohy č. 1
1. V stĺpci 1 sa uvádza poradové číslo osoby, ktorá sa navrhuje zapísať do registra (ďalej len
„navrhovaná osoba“). Ide o povinný údaj.
2. V stĺpci 2 sa uvádza interné evidenčné číslo navrhovanej osoby, ktoré jej pridelil
navrhovateľ, ak takéto číslo navrhovanej osobe bolo pridelené. Ide o nepovinný údaj.
3. V stĺpci 3 sa uvádza, či navrhovaná osoba je právnickou osobou (uvedie sa „PO“) alebo
fyzickou osobou (uvedie sa „FO“). Ide o povinný údaj.
4. V stĺpci 4 sa uvádza IČO navrhovanej osoby bez medzier, ak jej bolo pridelené, ak ide o
právnickú osobu alebo zahraničnú právnickú osobu, alebo rodné číslo navrhovanej osoby s
lomkou, ak jej bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu, alebo dátum narodenia navrhovanej
osoby v tvare „dd.mm.rrrr“, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu. Ide o povinný údaj.
5. V stĺpci 5 sa uvádza obchodné meno navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu,
priezvisko navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov organizačnej zložky
podniku na území Slovenskej republiky, ak ide o zahraničnú právnickú osobu. Ide o povinný
údaj.
6. V stĺpci 6 sa uvádza meno navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu. Ide o povinný údaj.
7. V stĺpci 7 sa uvádza ulica a číslo domu sídla navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu
alebo zahraničnú právnickú osobu, alebo ulica a číslo domu trvalého pobytu navrhovanej
osoby, ak ide o fyzickú osobu. Pri malých obciach bez názvov ulíc sa uvádza len číslo
domu. Ide o povinný údaj.
8. V stĺpci 8 sa uvádza PSČ sídla navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu, alebo PSČ
trvalého pobytu navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu, a to v tvare päťmiestneho
číselného kódu s medzerou za treťou číslicou. Ak PSČ navrhovanej osoby, ktorá je
zahraničnou osobou, má viac znakov, uvádza sa bez medzier. Ide o povinný údaj.
9. V stĺpci 9 sa uvádza názov obce sídla navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu, alebo
názov obce trvalého pobytu navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu. Ide o povinný údaj.
10. V stĺpci 10 sa uvádza názov štátu sídla navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu alebo
zahraničnú právnickú osobu, alebo názov štátu trvalého pobytu navrhovanej osoby, ak ide o
fyzickú osobu, a to dvojznakovou skratkou štátu podľa medzinárodných štandardov "ISO
3166 - Codes for the representation of names of countries". Ide o povinný údaj.
11. V stĺpci 11 sa uvádza ulica a číslo domu umiestnenia organizačnej zložky podniku na území
Slovenskej republiky navrhovanej osoby, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, alebo ulica a
číslo domu miesta podnikania navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu. Pri malých
obciach bez názvov ulíc sa uvádza len číslo domu. Ide o povinný údaj pre navrhovanú
osobu, ktorá je zahraničnou právnickou osobou a pre navrhovanú osobu, ktorá je fyzickou
osobou.
12. V stĺpci 12 sa uvádza PSČ umiestnenia organizačnej zložky podniku na území Slovenskej
republiky navrhovanej osoby, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, alebo PSČ miesta
podnikania navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu. Ide o povinný údaj pre navrhovanú
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osobu, ktorá je zahraničnou právnickou osobou a pre navrhovanú osobu, ktorá je fyzickou
osobou.
13. V stĺpci 13 sa uvádza názov obce umiestnenia organizačnej zložky podniku na území
Slovenskej republiky navrhovanej osoby, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, alebo názov
obce miesta podnikania navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu. Ide o povinný údaj pre
navrhovanú osobu, ktorá je zahraničnou právnickou osobou a pre navrhovanú osobu, ktorá
je fyzickou osobou.
14. V stĺpci 14 sa uvádza meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky podniku na území
Slovenskej republiky navrhovanej osoby, ktorá je zahraničnou právnickou osobou. Ide o
povinný údaj pre navrhovanú osobu, ktorá je zahraničnou právnickou osobou.
15. V stĺpci 15 sa uvádza meno, priezvisko a dátum narodenia člena štatutárneho orgánu
zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania navrhovanej osoby, ktorá je
právnickou osobou alebo zahraničnou právnickou osobou, a to v tvare „meno priezvisko;
dd.mm.rrrr“. Ide o povinný údaj pre navrhovanú osobu, ktorá je právnickou osobou a pre
navrhovanú osobu, ktorá je zahraničnou právnickou osobou.
16. V stĺpci 16 sa uvádza meno, priezvisko a dátum začiatku vykonávania funkcie vedúceho
zamestnanca navrhovanej osoby, a to v tvare „meno priezvisko; dd.mm.rrrr“. Ide o povinný
údaj pre navrhovanú osobu, ktorá má povinnosť mať vedúceho zamestnanca podľa § 25
zákona.
17. V stĺpcoch 17 a 19 až 22 sa uvádza vyznačenie podregistrov, v ktorých sa navrhovaná osoba
navrhuje zapísať do registra. Ak sa navrhovaná osoba navrhuje zapísať ako viazaný
finančný agent, uvedie sa „VFA“, ak sa navrhovaná osoba navrhuje zapísať ako podriadený
finančný agent, uvedie sa „PFA“ a ak sa navrhovaná osoba navrhuje zapísať ako viazaný
investičný agent, uvedie sa „VIA“. Ide o povinný údaj pre aspoň jeden z podregistrov.
18. V stĺpci 18 sa uvádzajú názvy iných členských štátov, na území ktorých navrhovaná osoba
plánuje vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20
zákona; tieto iné členské štáty sa označujú dvojznakovou skratkou štátu podľa
medzinárodných štandardov "ISO 3166 - Codes for the representation of names of
countries" a oddeľujú sa znakom „ , “. Ide o nepovinný údaj.
19. Použité skratky:
Skratka
PO
FO
IČO
PSČ

Opis
právnická osoba
fyzická osoba
identifikačné číslo
poštové smerovacie číslo

585

586

(2)

(1)

(3)

(4)

(15)

(16)

(17)

meno, priezvisko a
dátum začiatku
vykonávania funkcie
vedúceho
zamestnanca

(5)

(6)

(18)

Slovenská
republika

(19)

iné
členské
štáty

(20)

podregister
kapitálového
trhu

(21)

podregister
doplnkového
dôchodkového
sporenia

(7)

(8)

(22)

podregister
prijímania
vkladov

(9)

(11)

(23)

podregister
poskytovania
úverov

(10)

PO: sídlo
PO: obchodné meno
FO: adresa trvalého pobytu
FO: priezvisko
PO zahraničná osoba: názov FO: meno ulica a
PSČ
obec
štát
organizačnej zložky podniku
číslo

podregister poistenia
alebo zaistenia

PO: IČO
FO: rodné číslo
PO/FO
FO zahraničná osoba: dátum
narodenia

PO: meno, priezvisko a dátum
PO: meno a priezvisko
narodenia člena štatutárneho
vedúceho
orgánu zodpovedného za
organizačnej zložky
vykonávanie finančného
podniku
sprostredkovania

registračné
číslo

poradové
číslo

interné
evidenčné
číslo

VZOR
NÁVRH NA ZMENU ZÁPISU V REGISTRI

(12)

ulica a
číslo

(13)

PSČ
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(14)

obec

PO: organizačná zložka podniku
FO: miesto podnikania
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Vysvetlivky k vypracúvaniu prílohy č. 2
1. V stĺpci 1 sa uvádza poradové číslo osoby, u ktorej sa navrhuje vykonať zmena zápisu
v registri (ďalej len „osoba s menenými údajmi“). Ide o povinný údaj.
2. V stĺpci 2 sa uvádza registračné číslo osoby s menenými údajmi, ktoré jej pridelila Národná
banka Slovenska v registri. Ide o povinný údaj.
3. V stĺpci 3 sa uvádza interné evidenčné číslo osoby s menenými údajmi, ktoré jej pridelil
navrhovateľ, ak takéto číslo osobe s menenými údajmi bolo pridelené. Ide o nepovinný údaj.
4. V stĺpci 4 sa uvádza, či osoba s menenými údajmi je právnickou osobou (uvedie sa "PO")
alebo fyzickou osobou (uvedie sa "FO"). Ide o povinný údaj.
5. V stĺpci 5 sa uvádza IČO osoby s menenými údajmi bez medzier, ak jej bolo pridelené, ak
ide o právnickú osobu alebo zahraničnú právnickú osobu, alebo rodné číslo osoby
s menenými údajmi s lomkou, ak jej bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu, alebo dátum
narodenia osoby s menenými údajmi v tvare „dd.mm.rrrr“, ak ide o zahraničnú fyzickú
osobu. Ide o povinný údaj.
6. V stĺpcoch 6 až 17 sa uvádzajú údaje len, ak sa navrhuje ich zmena. Na spôsob ich
uvádzania platia vysvetlivky k prílohe č. 1 body 5 až 16 rovnako.
7. V stĺpcoch 18 a 20 až 23 sa uvádza vyznačenie podregistrov, v ktorých sa navrhuje
oprávnenie viazaného finančného agenta (uvedie sa „VFA“), podriadeného finančného
agenta (uvedie sa „PFA“) alebo viazaného investičného agenta (uvedie sa „VIA“) na výkon
činnosti. Pre podregistre, v ktorých sa oprávnenie na výkon činnosti nenavrhuje sa neuvádza
žiadny príznak.
8. V stĺpci 19 sa uvádza vyznačenie všetkých iných členských štátov, na území ktorých osoba s
menenými údajmi plánuje vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo
zaistenia podľa § 20 zákona, teda nielen tie iné členské štáty, u ktorých sa navrhuje zápis
zmeny oprávnenia. Tieto iné členské štáty sa označujú dvojznakovou skratkou štátu podľa
medzinárodných štandardov "ISO 3166 - Codes for the representation of names of
countries" a oddeľujú sa znakom „ , “. Ide o nepovinný údaj.
9. Použité skratky:
Skratka
PO
FO
IČO
PSČ

Opis
právnická osoba
fyzická osoba
identifikačné číslo
poštové smerovacie číslo

587

588

registračné číslo

(2)

poradové číslo

(1)

(3)

interné evidenčné číslo

(4)

PO: IČO
FO: rodné číslo
FO zahraničná osoba: dátum narodenia

VZOR
NÁVRH NA ZRUŠENIE ZÁPISU V REGISTRI

Príloha č. 3 k opatreniu č. 11/2009

Vysvetlivky k vypracúvaniu prílohy č. 3
1. V stĺpci 1 sa uvádza poradové číslo osoby, u ktorej sa navrhuje zrušenie zápisu v registri
(ďalej len „rušená osoba“). Ide o povinný údaj.
2. V stĺpci 2 sa uvádza registračné číslo rušenej osoby, ktoré jej pridelila Národná banka
Slovenska v registri. Ide o povinný údaj.
3. V stĺpci 3 sa uvádza interné evidenčné číslo rušenej osoby, ktoré jej pridelil navrhovateľ, ak
takéto číslo bolo pridelené. Ide o nepovinný údaj.
4. V stĺpci 4 sa uvádza IČO rušenej osoby bez medzier, ak jej bolo pridelené, ak ide o
právnickú osobu alebo zahraničnú právnickú osobu, alebo rodné číslo rušenej osoby s
lomkou, ak jej bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu, alebo dátum narodenia rušenej osoby
v tvare „dd.mm.rrrr“, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu. Ide o povinný údaj.
5. Použité skratky:
Skratka
PO
FO
IČO

Opis
právnická osoba
fyzická osoba
identifikačné číslo
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Príloha č. 4 k opatreniu č. 11/2009
VZOR
Logotyp navrhovateľa

OSVEDČENIE
O ZÁPISE DO REGISTRA
v podregistri/podregistroch poistenia alebo zaistenia/kapitálového trhu/doplnkového
dôchodkového sporenia/prijímania vkladov/poskytovania úverov*
....................................................................................................................................................
(obchodné meno a sídlo/meno a priezvisko a miesto podnikania navrhovateľa * , ktorý toto osvedčenie vydáva)

týmto osvedčuje, že
právnická osoba/fyzická osoba*
..................................................................................................................................................
(obchodné meno/názov organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky/meno a priezvisko*)

..................................................................................................................................................
(sídlo, IČO/adresa umiestnenia organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky, IČO/
miesto podnikania, rodné číslo*)

bola dňa ............. (dátum),
pod registračným číslom ....................................,
zapísaná do zoznamu
..................................................................................................................................................
(viazaných finančných agentov/podriadených finančných agentov/viazaných investičných agentov*)

v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu
v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska
podľa zákona č. 186/2009 Z. z.
Toto osvedčenie je platné po celý čas platnosti zápisu vyššie uvedenej osoby v registri v príslušných
podregistroch. Zápis vyššie uvedenej osoby je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska
(www.nbs.sk).
V ..................................(miesto), dňa ...............................(dátum)

meno, priezvisko, funkcia a
podpis oprávnenej osoby
navrhovateľa

*

uvedie sa príslušná možnosť
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