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OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 22. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008
o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky
zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne
Národná banka Slovenska podľa § 34 ods. 12 a 21 zákona č. 8/2008 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z.
a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2008 č. 25/2008 o solventnosti
a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne
a pobočky zahraničnej zaisťovne (oznámenie č. 566/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 2 písm. a) sa suma „2 200 000 eur“ nahrádza sumou „2 300 000 eur“.
2. V prílohe č. 5 sa za slovami „L=53 100 000 eur“ bodkočiarka nahrádza čiarkou
a vypúšťajú sa slová „k 31. decembru 2008 sa hodnota L prepočítava na slovenské koruny
kurzom Národnej banky Slovenska platným k dátumu vykazovania,“.
3. V prílohe č. 6 sa za slovami „L=37 200 000 eur“ bodkočiarka nahrádza čiarkou
a vypúšťajú sa slová „k 31. decembru 2008 sa hodnota L prepočítava na slovenské koruny
kurzom Národnej banky Slovenska platným k dátumu vykazovania,“.
4. Príloha č. 7 znie:
„Príloha č. 7 k opatreniu č. 25/2008
Minimálna hodnota požadovanej miery solventnosti pre neživotné poistenie
Minimálna hodnota požadovanej miery solventnosti sa vypočíta podľa tohto vzorca:

MPMS = PMS t −1 × min( 1; I RPP ),
kde
MPMS = minimálna hodnota požadovanej miery solventnosti,
PMSt-1 = požadovaná miera solventnosti za predchádzajúci rok,
IRPP = index nárastu technickej rezervy na poistné plnenia a vypočíta sa takto:

I RPP =

RPPEoY
,
RPPBoY

kde
RPPEoY = technická rezerva na poistné plnenia znížená o podiel zaisťovateľa na konci
roka,
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RPPBoY = technická rezerva na poistné plnenia znížená o podiel zaisťovateľa
na začiatku roka.“.
5. V prílohe č. 9 tabuľke č. 1 až 4 sa do záhlavia tabuliek dopĺňajú slová „(údaje sú
v tisícoch eur)“.
6. V prílohe č.10 tabuľka v časti 1.Sumár znie:
„1. Sumár

(údaje sú v tisícoch eur)

Položka
a
Požadovaná miera solventnosti
Skutočná miera solventnosti
Minimálna výška garančného fondu
1/3 Požadovanej miery solventnosti
Garančný fond
Položky podľa § 34 ods. 5 a 6 zákona
Vyššia z hodnôt garančného fondu a
požadovanej miery solventnosti

č. r.
b
1
2
3
4
5
6

1

7
“.

7. V prílohe č. 10 tabuľke č. 2 až 4 sa do záhlavia tabuliek dopĺňajú slová „(údaje sú
v tisícoch eur)“.
8. V prílohe č. 11 tabuľke č. 1 až 3 sa do záhlavia tabuliek dopĺňajú slová „(údaje sú
v tisícoch eur)“.
9. V celom texte opatrenia sa suma „3 200 000 eur“ nahrádza sumou „3 500 000 eur“.
10. V celom texte opatrenia sa suma „37 200 000 eur“ nahrádza sumou „40 300 000 eur“.
11. V celom texte opatrenia sa suma „53 100 000 eur“ nahrádza sumou „57 500 000 eur“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2009.
Ivan Šramko v. r.
guvernér
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