
(Návrh)

OPATRENIE
Národnej banky Slovenska

z ... 2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky
Slovenska z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov,

hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje
osobitný režim, alebo zaisťovňou

Národná banka Slovenska podľa § 79 ods. 11 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov,
hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo
zaisťovňou (oznámenie č. 87/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) Sii (ZOA) 07-02 Hlásenie o akcionároch, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho
vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,“.

2. V § 1 ods. 2 písmená k) až m) znejú:
„k) SE.01.01 Obsah predkladaných údajov, ktorý je vypracúvaný a predkladaný podľa vzoru
a metodiky ustanovených podľa osobitných predpisov,1a)
l) SE.02.01 Súvaha, ktorý je vypracúvaný a predkladaný podľa vzoru a metodiky ustanovených
podľa osobitných predpisov,1a)
m) SE.06.02 Zoznam aktív, ktorý je vypracúvaný a predkladaný podľa vzoru a metodiky
ustanovených podľa osobitných predpisov,1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2450 z 2. decembra 2015, ktorým sa
stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory na predkladanie informácií
orgánom dohľadu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (Ú. v. EÚ L
347 31.12.2015) v platnom znení.
Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1374/2014 z 28. novembra 2014
o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poisťovacie korporácie (ECB/2014/50) (Ú. v. EÚ
L 366, 20.12.2014).“.

3. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenami q) až t), ktoré znejú:
„ q) Sii (PIM) 28-01 Kapitálová požiadavka vypočítaná čiastočným interným modelom, ktorý je
vypracúvaný a predkladaný podľa vzoru a metodiky ustanovených podľa osobitných
predpisov,1a),
r) Sii (TAP) 29-01 Výkaz o technických aspektoch poistenia, ktorého vzor vrátane metodiky na
jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 17,
s) Sii (SPR) 30-01 Výkaz o distribúcii poistenia, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho
vypracovanie je uvedený v prílohe č. 18,
t) Sii (AUD) 31-01 Hlásenie o audítorskej spoločnosti a štatutárnych audítoroch vybraných pre
výkon štatutárneho auditu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracovanie je uvedený
v prílohe č. 19.“.
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4. V § 2 písmeno h) znie:
„h) výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. h), o) až r) a hlásenia podľa §1 ods. 2 písm. i) a j) sa
vypracúvajú ročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka,“.

5. § 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. s) a t) sa vypracúvajú ročne.“.

6. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:
„1) Čl. 304 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014,
ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí
a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2015) v platnom znení.
2) Čl. 304 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v platnom znení.
3) Čl. 304 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v platnom znení.“.

7. V § 4 ods. 2 písmeno c) znie:
„ c) hlásenie podľa § 1 ods. 2 písm. d) sa predkladá bez zbytočného odkladu odo dňa
schválenia zmien osôb, ktoré riadia poisťovňu alebo zaisťovňu, alebo sú zodpovedné za kľúčové
funkcie, najneskôr však 30 kalendárnych dní predtým, ako sú osoby, ktoré riadia poisťovňu
alebo zaisťovňu, alebo sú zodpovedné za kľúčové funkcie ustanovené, vymenované alebo
zvolené do príslušnej funkcie alebo pozície; z dôvodov hodných osobitného zreteľa sa hlásenie
môže predložiť neskôr, avšak vždy najneskôr bez zbytočného odkladu odo dňa schválenia
zmien osôb, ktoré riadia poisťovňu alebo zaisťovňu, alebo sú zodpovedné za kľúčové funkcie;
osobitný zreteľ musí poisťovňa alebo zaisťovňa Národnej banke Slovenska odôvodniť,“.

8. V § 4 ods. 2 písmená e) a f) znejú:
„e) výkazy podľa §1 ods. 2 písm. f), g) a n) vypracovávané štvrťročne z predbežných údajov sa
predkladajú do piatich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka a ročný výkaz
sa predkladá do 14 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,
f) výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. h), o) až s) a hlásenia podľa §1 ods. 2 písm. i) a j) sa
predkladajú do 14 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,“.

9. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) výkaz podľa §1 ods. 2 písm. t) sa predkladá do 30. júna príslušného kalendárneho roka, za
ktorý sa má audit vykonať.“.

10. § 5 sa vypúšťa.

11. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

12. V prílohe č. 2 Metodika na vypracúvanie hlásenia o určení likvidačných zástupcov Sii (LIK)
11-99 vrátane nadpisu znie:
„Metodika na vypracúvanie hlásenia o určení likvidačných zástupcov Sii (LIK) 11-99
1. Likvidační zástupcovia sa uvádzajú jednotlivo za každý členský štát. Ak má poisťovňa viac
likvidačných zástupcov v tom istom členskom štáte, uvedie sa ďalší likvidačný zástupca
o riadok nižšie.
2. V kolónke „Kód členského štátu“ sa uvádza kód podľa číselníka IS ŠZP.
3. V kolónke „Názov likvidačného zástupcu alebo meno a priezvisko likvidačného zástupcu“ sa
uvádza názov likvidačného zástupcu, ak ide o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko
likvidačného zástupcu, ak ide o fyzickú osobu.
4. V kolónke „Identifikačné číslo likvidačného zástupcu“ sa uvádza IČO, ak ide o slovenskú
právnickú osobu. Ak ide o zahraničný subjekt, uvádza sa LEI kód, ktorý sa prideľuje
subjektom v príslušnom štáte v prípade, že je udelený. V prípade, že LEI kód nie je pridelený,
uvedie sa iný jedinečný kód na identifikáciu likvidačného zástupcu platný v danom štáte. Ak je
likvidačný zástupca fyzickou osobou, uvádza sa dátum narodenia.
5. V kolónke „Dátum určenia“ sa uvádza dátum účinnosti zmluvy o zastúpení likvidačného
zástupcu v členskom štáte.
6. Použité skratky:
č.r. číslo riadku,
IČO identifikačné číslo organizácie,
LEI identifikátor právnickej osoby („Legal Entity Identifier“). “

13. V prílohe č. 3 Metodika na vypracúvanie hlásenia o všetkých skutočnostiach oznamovaných
podľa zákona o poisťovníctve Sii (ZME) 13-99 vrátane nadpisu znie: „Metodika na
vypracúvanie hlásenia o všetkých skutočnostiach oznamovaných podľa zákona o poisťovníctve
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Sii (ZME) 13-99
1. V hlásení sa uvádzajú informácie podľa § 12 ods. 6, § 25 ods. 8, § 40 ods. 5, § 48 ods. 9,
§ 68 ods. 1, § 74, § 76 zákona, ak nie sú oznámené Národnej banke Slovenska inak napríklad
v správe o vlastnom posúdení rizika a solventnosti.
2. V kolónke „LEI“ sa uvádza identifikátor právnickej osoby, ak bol pridelený.
3. V kolónke „Názov konečnej materskej spoločnosti“ sa uvádza meno právnickej osoby, ktorá
vykonáva kontrolu nad poisťovňou alebo zaisťovňou v zmysle § 5 písm. g) zákona, a súčasne
nad touto právnickou osobou nevykonáva kontrolu v zmysle § 5 písm. g) zákona iná právnická
osoba.
4. V kolónke „Predmet zmeny“ sa uvádza ustanovenie zákona, podľa ktorého vznikla poisťovni
alebo zaisťovni povinnosť informovať Národnú banku Slovenska.
5. V kolónke „Popis informácie, ktorá je predmetom hlásenia“ sa uvádza skutočnosť, ktorú
poisťovňa alebo zaisťovňa oznamuje Národnej banke Slovenska. Ak text oznamovanej
skutočnosti je dlhší než 250 znakov, v kolónke sa uvedie len skrátený popis dopĺňajúci
informáciu v kolónke „Predmet zmeny“ a úplná informácia je prílohou hlásenia vo formáte,
ktorý je bežne čitateľný (napríklad doc, xls alebo pdf). Ak ide o hlásenie zmeny stanov
spoločnosti, prílohu výkazu tvorí aj elektronická verzia nového znenia stanov. Ak ide o zmenu
organizačnej štruktúry, prílohu tvorí aj grafické zobrazenie novej organizačnej štruktúry
vrátane nižších organizačných zložiek na území Slovenskej republiky a v iných štátoch.
Oznamované zmeny sú v dokumentoch tvoriacich prílohu hlásenia graficky zvýraznené.
6. V kolónke „Dátum prijatia rozhodnutia o zmene“ sa uvádza dátum schválenia oznamovanej
skutočnosti.
7. Použité skratky:
č.r. číslo riadku,
IČO identifikačné číslo organizácie,
LEI identifikátor právnickej osoby („Legal Entity Identifier“). “.

14. Príloha č. 4 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

15. V prílohe č. 5 Metodika na vypracúvanie hlásenia o zverenom výkone kritických alebo
dôležitých operačných funkcií alebo činností inej osobe Sii (ZME) 15-99 vrátane nadpisu znie:
„Metodika na vypracúvanie hlásenia o zverenom výkone kritických alebo dôležitých
operačných funkcií alebo činností inej osobe Sii (ZME) 15-99
1. V časti 1 hlásenia sa uvádzajú informácie o zámere zveriť výkon kritických alebo dôležitých
operačných funkcií alebo činností inej osobe. V časti 2 hlásenia sa uvádzajú všetky kritické
alebo dôležité operačné funkcie alebo činnosti, ktoré poisťovňa alebo zaisťovňa zverila inej
osobe.
2. Prílohou časti 1 hlásenia sú tieto dokumenty:
a) návrh zmluvy o zverení kritickej alebo dôležitej operačnej funkcie alebo činnosti inej osobe,
b) analýza efektívnosti zverenia kritickej alebo dôležitej operačnej funkcie alebo činnosti,
c) analýza overenia dostatočnosti zdrojov na výkon zverenej činnosti,
d) vyhlásenie poisťovne alebo zaisťovne o overení odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti
príslušných osôb, ak poisťovňa alebo zaisťovňa plánuje zveriť inej osobe výkon kľúčových
funkcií.
3. V kolónke „Typ zverenej činnosti“ sa uvádza kód podľa číselníka IS ŠZP. .
4. V kolónke „Názov inej osoby alebo meno a priezvisko inej osoby“ sa uvádza názov inej osoby,
ak ide o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko inej osoby, ak ide o fyzickú osobu.
5. V kolónke „Právna forma inej osoby“ sa uvádza kód podľa číselníka IS ŠZP.
6. V kolónke „Identifikačné číslo inej osoby“ sa uvádza IČO, ak ide o slovenskú právnickú
osobu, a ak ide o zahraničnú právnickú osobu, uvádza sa identifikátor, ktorý sa prideľuje
subjektom v príslušnom štáte alebo LEI kód. Ak je iná osoba fyzickou osobou, uvádza sa
dátum narodenia.
7. V kolónke „Zverenie kľúčovej funkcie (A/N)“ sa uvádza „A“, ak ide o zámer zveriť kľúčovú
funkciu alebo „N“, ak nedôjde k zvereniu kľúčovej funkcie.
8. Použité skratky:
č.r. číslo riadku,
IČO identifikačné číslo organizácie,
LEI identifikátor právnickej osoby („Legal Entity Identifier“).“.

16. V prílohe č. 6 Metodika na vypracúvanie výkazu o rozdelení použiteľných základných
vlastných zdrojov pre životné poistenie a pre neživotné poistenie Sii (OFC) 16-04 vrátane
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nadpisu znie:
“Metodika na vypracúvanie výkazu o rozdelení použiteľných základných vlastných zdrojov pre
životné poistenie a pre neživotné poistenie Sii (OFC) 16-04
1. Uvádzajú informácie o rozdelení použiteľných základných vlastných zdrojov poisťovne, ktorá
je oprávnená vykonávať životné poistenie a neživotné poistenie. Jednotlivé triedy základných
vlastných zdrojov sú špecifikované v článkoch 69 až 78 delegovaného nariadenia Európskej
Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)
(Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2015) v platnom znení.
2. Výkaz sa predkladá, ak poisťovňa vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie
podľa § 6 ods. 7 zákona.
3. V kolónke „Prebytočné zdroje“ sa uvádza celková hodnota vlastných zdrojov vytvorených
podľa § 45 ods. 8 zákona.
4. V kolónke „Rezerva z precenenia pred odpočítaním účastí“ sa uvádza hodnota rezerv
(napríklad nerozdelený zisk) a rozdiely medzi účtovnou hodnotou a ocenením podľa § 36
zákona.
5. Použité skratky:
č.r. číslo riadku,
MCR minimálna kapitálová požiadavka.”.

17. V prílohe č. 7 Metodika na vypracúvanie výkazu o činnosti súvisiacej so starobným
dôchodkovým sporením Sii (ANU) 24-04 vrátane nadpisu znie:
„Metodika na vypracúvanie výkazu o činnosti súvisiacej so starobným dôchodkovým sporením
Sii (ANU) 24-04
1. Uvádza sa prehľad o základných ukazovateľoch činnosti v poistnom odvetví Poistenie
týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho
poistenia, uvedenom v prílohe č. 1 časti B bode 9 zákona. Vypracúva sa z predbežných údajov
od začiatku kalendárneho roka do konca príslušného kalendárneho štvrťroka
a z auditovaných údajov za celé účtovné obdobie, za ktoré sa výkaz vypracúva.
2. Údaje sa uvádzajú v jednotkách meny euro. Údaje v inej mene sa vo výkaze uvádzajú
prepočítané referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou
bankou podľa pravidiel platných v účtovníctve.
3. Kolónky vyznačené šedou farbou sa nevypĺňajú.
4. V kolónke „Technické poistné“ sa uvádzajú všetky sumy poistného upravené o stornované
poistné a o poskytnuté zľavy z poistného, splatné podľa zmlúv o poistení dôchodku za
sledované obdobie.
5. V kolónke „Počet poistných zmlúv“ sa uvádza celkový počet poistných zmlúv, pri ktorých
bola realizovaná aspoň jedna výplata poistného plnenia za sledované obdobie. Osobitne sa
vyčísli počet nových zmlúv za sledované obdobie.
6. V kolónke „Prevádzkové náklady - spolu“ sa uvádzajú všetky prevádzkové náklady za
sledované obdobie v členení podľa typu starobného dôchodku.
7. V kolónke „Hodnota vyplatených poistných plnení“ sa uvádzajú náklady na poistné plnenia,
vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí, za sledované obdobie v hrubej
výške neznížené ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných
pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením. Samostatne sa
uvádza hodnota vyplatených sirotských dôchodkov, vdovských dôchodkov a vdoveckých
dôchodkov a hodnota poistného plnenia vyplateného, ak poberateľ doživotného dôchodku
zomrel skôr, ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku.
8. V kolónke „Počet poistných plnení“ sa uvádza celkový počet poistných udalostí, pri ktorých
bola realizovaná aspoň jedna výplata poistného plnenia za sledované obdobie (bez nákladov
súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí). Samostatne sa uvádza počet sirotských
dôchodkov, vdovských dôchodkov a vdoveckých dôchodkov a počet poistných plnení
vyplatených, ak poberateľ doživotného dôchodku zomrel skôr, ako mu bolo vyplatených 84
mesačných súm doživotného dôchodku, napríklad ak na jednu zmluvu pripadajú tri mesačné
plnenia, uvedie sa celkový počet vyplatených plnení za sledované obdobie, a to napríklad za
prvý štvrťrok sa uvedie za danú zmluvu 3x3=12 plnení, za vykazované obdobie rok sa uvedie
za danú zmluvu 12x3=36 poistných plnení.
9. V kolónke „Technická rezerva“ sa uvádza stav účtovnej technickej rezervy vytvorenej na
záväzky poistného odvetvia B9.
10. V kolónke „Technická rezerva – časť podiel na výnosoch“ sa uvádza stav účtovnej
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technickej rezervy vytvorenej na záväzky vyplývajúce z budúcich výplat podielov na výnosoch
pre poistné odvetvie B9.
11. V kolónke „Doživotná anuita neindexovaná bez pozostalostného dôchodku“ sa uvádza
doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok bez zvyšovania
dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov,
12. V kolónke „Doživotná anuita neindexovaná s pozostalostným dôchodkom“ sa uvádza
doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok bez zvyšovania
dôchodku s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden rok a s obdobím výplaty dva
roky.
13. V kolónke „Doživotná anuita indexovaná bez pozostalostného dôchodku“ sa uvádza
doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok so zvyšovaním
dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov.
14. V kolónke „Doživotná anuita indexovaná s pozostalostným dôchodkom“ sa uvádza
doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok so zvyšovaním
dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden rok a s obdobím výplaty
dva roky.
15. V kolónke „Dočasná anuita“ sa uvádza dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný
starobný dôchodok, ktorý poistiteľ vypláca počas doby dohodnutej v zmluve o poistení
dôchodku.
16. V kolónke „Dočasná anuita – malé nasporené sumy“ sa uvádza dočasný starobný
dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok vyplácaný podľa § 33 ods. 3 zákona č. č.
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
17. Použité skratky:
č.r. číslo riadku. “

18. V prílohe č. 8 Metodike na vypracúvanie výkazu o záväzkoch súvisiacich so starobným
dôchodkovým sporením Sii (ANU) 25-01 dvanástom bode sa za slovami „č. 183/2014 Z. z.“
vypúšťa čiarka a slová „vyjadrený v percentách“.

19. Príloha č. 10 sa nahrádza prílohou č. 3 k tomuto opatreniu .

20. Prílohy č. 11 až 13 sa vypúšťajú.

21. Opatrenie sa dopĺňa prílohami č. 17 až 19, ktoré sú prílohami č. 4 až 6 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.

Peter Kažimír
guvernér
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