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Marta Jančkárová, moderátorka:
"Brusel preveroval európske poisťovne a niektoré výsledky sú alarmujúce. Asi štvrtinu čakajú
problémy pri vyplácaní poistnej sumy. Ich mená Európsky regulačný úrad nezverejnil. Národná banka
tvrdí, že poisťovne, ktoré pôsobia na Slovensku, prešli záťažovými testami bez ťažkostí."
Marek Zgalinovič, redaktor:
"Po strestestoch, pri ktorých Brusel preveroval, či sú finančnej kríze schopné odolať banky, si
teraz posvietil na poisťovne. Od roku 2016 ich totiž čaká sprísnenie podmienok fungovania na trhu. Či na
to majú, mali dokázať v testoch."
Jozefína Žáková, riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní:
"Dopadli vlastne veľmi dobre, pretože sa ukázalo, že drvivá väčšina poisťovacieho sektora je
pripravená."
Marek Zgalinovič:
"V týchto testoch naše poisťovne zastúpenie nemali. Európsky regulačný úrad preveroval iba
veľké poisťovacie skupiny. V druhej časti testov mali poisťovne, už aj naše dokázať, že im nerobia
problémy nízke úroky. Tie totiž znižujú zisky poisťovní, čím sa zmenšuje aj balík peňazí, z ktorého môžu
vyplácať nároky klientov."
Jozefína Žáková:
"Touto časťou testu niektoré európske poisťovne prešli s nejakými problémami, ktoré ale majú
šancu samozrejme napraviť, ale netýkalo sa to našťastie žiadnej zo slovenských poisťovní."
Marek Zgalinovič:
"Aj podľa Národnej banky môžu byť slovenskí klienti poisťovní pokojní."
Martina Solčányiová, hovorkyňa Národnej banky Slovenska:
"V druhom module, zameranom na nízke úrokové sadzby, prešli záťažovým testovaním všetky
poisťovne pôsobiace na našom trhu. Naše poisťovne nebudú musieť podstupovať kroky k napraveniu
situácie."
Marta Jančkárová:
"Podrobnosti s riaditeľkou odboru regulácie Národnej banky Slovenska a zástupkyňou Slovenska
v Európskom úrade pre poisťovne Júliou Čillíkovou. Dobrý večer."
Júlia Čillíková, riaditeľka odboru regulácie NBS (hosť v štúdiu):
"Dobrý večer."
Marta Jančkárová:
"Doteraz sme v súvislosti so strestestami počuli najmä o bankách, teraz o posiťovniach. Na čo sa
zameriavali?"
Júlia Čillíková:
"Strestest EIOPA bol tentokrát zameraný na pripravenosť poistného trhu na novú poisťovaciu
reguláciu, ktorá je známa pod pojmom alebo Solventnosť II. Solventnosť II bude v účinnosti od roku 2016
a preto úlohou EIOPA bolo analyzovať dopad tej novej regulácie na kapitál jednotlivých poisťovacích
skupín a poisťovní ako takých. Preto sa testovalo kapitálové vybavenie poistného trhu na nové kapitálové
požiadavky, to je ten pilier prvý tak ako ho poznáme z bankovníctva, a zároveň boli použité stresové
scenáre, to znamená akási záťaž na nízke dlhodobé úrokové miery."
Marta Jančkárová:
"No a teraz musím sa zmieniť o tých rizikách, na ktoré poukázali niektoré zahraničné médiá.
Výsledky európskych poisťovní v časti strestestov sú alarmujúce. Údajne takmer štvrtinu z nich ohrozia
finančné problémy pri vyplácaní poistnej sumy. Tak ako sú na tom poisťovne na Slovensku?"
Júlia Čillíková:
"Keby ste dovolili, ja by som možno trošku poopravila to slovo alarmujúce. Pretože ako som
upozornila alebo snažila sa vysvetliť, ten strestest bol zameraný na prípravu na reguláciu, ktorá príde v
roku 2016. A aj tie poisťovne, ktoré nemali dostatok kapitálu na tú novú reguláciu, majú dva roky na to,
aby sa rozhodli prijať nejaké opatrenia, ktorými vlastne zmiernia ten dopad novej regulácie."
Marta Jančkárová:
"Ale riziká vidíte."

Júlia Čillíková:
"Áno. Tie riziká sú samozrejmé a upozorňujú tie finančné skupiny alebo poisťovne, aké opatrenia
musia prijať. Ale to bolo k tým globálnym skupinám. Naše poisťovne sa nezúčastnili toho hlavného testu,
ale vedľajšieho testu, ktorý bol zameraný na nízke úrokové sadzby. Musím povedať, že tie poisťovne,
ktoré sa vlastne zapojili, tvoria zhruba deväťdesiat percent nášho poistného trhu z pohľadu veľkosti
technický rezerv, a kapitálové požiadavky boli niekoľkokrát splnené, než sú potrebné. Majú tristo percent
požadovaného kapitálu, a tie strestesty cez ne prešli veľmi dobre a stále mali niekoľkonásobok
požadovaného kapitálu. Takže naše poisťovne sú pripravené veľmi dobre, minimálne z pohľadu
kapitálovej požiadavky."
Marta Jančkárová:
"To znamená, že naši klienti sa nemusia obávať a môžu plne dôverovať našim poisťovniam po
tejto stránke?"
Júlia Čillíková:
"Určite z pohľadu výsledkov stresových testov áno, aj Národná banka robí svoje stresové testy.
Môžete ich nájsť v analýze finančného trhu, ktoré zverejňujeme na našej stránke. Myslím si, že náš
poistný sektor je zdravý."
Marta Jančkárová:
"Na čo sa zameriavali vaše strestesty, teda Národnej banky Slovenska?"
Júlia Čillíková:
"Naše strestesty sa zameriavali na senzitivitu alebo citlivosť aktív pri zmene trhu."
Marta Jančkárová:
"Čo to znamená, keď to preložíme do ľudskej reči?"
Júlia Čillíková:
"Znamená to, pokiaľ predpokladáme, ja neviem, pokles trhu o desať percent, čo to spraví s
aktívami, ktoré tvoria technické rezervy. Ale to stresové testovanie EIOPA bolo širšie a opätovne sa
ukázalo, že toho kapitálu je naozaj dostatok."
Marta Jančkárová:
"Keď sa vrátim opäť k tomu úradu EIOPA, čiže k Európskemu úradu pre poisťovne, o ktorom celý
čas hovoríme, ten hovorí, že najviac sú ohrození menší poskytovatelia. Ale opäť teraz nehovoríme o
Slovensku, ale tak vo všeobecnej rovine. Predsa len tento úrad chce členské štáty vyzvať, aby poisťovne,
ktoré na ich trhoch pôsobia, upozornili na riziká. Bude tak v našom prípade, ak to bude potrebné, robiť
Národná banka Slovenska?"
Júlia Čillíková:
"Národná banka monitoruje a dohliada náš poistný trh systematicky a dávam do pozornosti, že
strestest bol vlastne len kontrolovanie prvého piliera požiadavky na solventnosť dva. Národná banka
počas celého obdobia zavedenia Solventnosti II, tej novej regulácie do praxe, bude pozorne monitorovať,
dohliadať a sledovať spolu s poisťovňami ich pripravenosť a v prípade, že by v prechodnom období čelili
nejakým problémom, tak bude vyžadovať ozdravné opatrenia, aby vlastne na túto Solventnosť II prešli
úplne plynulo."
Marta Jančkárová:
"Tak verme, že problémy sa nevyskytnú. Ďakujem, že ste prišli. Dovidenia."
Júlia Čillíková:
"Aj ja ďakujem. Dovidenia."

