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340
ZÁKON
z 23. júna 2005
o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Veobecné ustanovenia
§1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) vykonávanie sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia,
b) register sprostredkovate¾ov poistenia a sprostredkovate¾ov zaistenia (ïalej len register),
c) doh¾ad nad sprostredkovaním poistenia a sprostredkovaním zaistenia.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na
a) èinnos pod¾a § 2 písm. a) a b) vykonávanú poisovòou,1) poisovòou z iného èlenského tátu2) a zahraniènou poisovòou3) (ïalej len poisovòa) alebo
zaisovòou,4) zahraniènou zaisovòou5) a poisovòou, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie
zaisovacej èinnosti (ïalej len zaisovòa), alebo ich
zamestnancami v mene a na úèet poisovne alebo
zaisovne vo vzahu k vlastným poistným produktom alebo zaistným produktom,
b) sprostredkovanie poistenia a sprostredkovanie zaistenia, ktoré nie je vykonávané za peòanú odplatu
alebo za nepeòanú odmenu,
c) príleitostné poskytovanie informácií z oblasti
poisovníctva pri vykonávaní èinnosti pod¾a osobitných predpisov6) alebo na poskytovanie veobecných informácií týkajúcich sa poistných produktov,
ak sa tieto informácie neposkytujú s cie¾om uzavrie
poistnú zmluvu alebo zaistnú zmluvu ani sa neposkytujú pri realizácii poistnej zmluvy alebo zaistnej
zmluvy,
d) poskytovanie kontaktných údajov klienta poisovni
alebo sprostredkovate¾ovi poistenia; kontaktnými
údajmi sú meno, priezvisko a adresa klienta,
1

)
)
3
)
4
)
5
)
6
)

e) likvidáciu poistných udalostí vykonávanú pre
poisovòu alebo zaisovòu,
f) vypracovanie odborných posudkov o poistných udalostiach a vykonávanie znaleckej èinnosti pod¾a osobitného predpisu,7)
g) osobu pri sprostredkovaní uzatvárania poistných
zmlúv, ak sú súèasne splnené tieto podmienky:
1. uzavretie poistnej zmluvy vyaduje len znalosti
o konkrétnom poistení, ktoré je na základe tejto
poistnej zmluvy poskytované,
2. predmetom sprostredkovania uzatvárania poistných zmlúv nie sú poistné zmluvy v ivotnom poistení ani v poistení zodpovednosti za kodu,
3. sprostredkovanie uzatvárania poistných zmlúv je
ved¾ajou èinnosou tejto osoby,
4. poistenie je doplnkom produktu alebo sluby poskytovanej právnickou osobou alebo fyzickou
osobou, ak toto poistenie kryje riziko
4a. pokodenia, znièenia alebo straty produktu
poskytnutého touto osobou, alebo
4b. pokodenia alebo straty batoiny, alebo iné
poistné riziká spojené s cestovaním objednaným u tejto osoby, aj keï ide o ivotné poistenie alebo poistenie zodpovednosti za kodu,
ak je toto poistenie doplnkovým poistením
k hlavnému poisteniu kryjúcemu poistné riziká spojené s cestovaním a
5. výka roèného poistného na jednu poistnú zmluvu neprevyuje v prepoète sumu 500 EUR a platnos takejto zmluvy vrátane predåení jej platnosti nepresahuje pä rokov,
h) sprostredkovanie poistenia a sprostredkovanie zaistenia vo vzahu k poistným rizikám, ktoré sa nachádzajú mimo územia èlenských tátov, alebo k záväzkom z poistenia, ktoré vznikli mimo územia
èlenských tátov.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) sprostredkovaním poistenia
1. predkladanie ponúk na uzavretie poistnej zmlu-

§ 4 ods. 1 zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 4 ods. 4 zákona è. 95/2002 Z. z. v znení zákona è. 186/2004 Z. z.
§ 4 ods. 5 zákona è. 95/2002 Z. z. v znení zákona è. 186/2004 Z. z.
§ 11 ods. 1 zákona è. 95/2002 Z. z.
§ 11 ods. 5 zákona è. 95/2002 Z. z. v znení zákona è. 186/2004 Z. z.
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 78/1992 Zb. o daòových poradcoch a Slovenskej komore daòových poradcov v znení neskorích predpisov, zákon è. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
7
) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
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vy, predkladanie návrhu poistnej zmluvy, vykonávanie iných èinností smerujúcich k uzavretiu
poistnej zmluvy,
2. uzavretie poistnej zmluvy,
3. spolupráca pri správe poistenia,8)
4. spolupráca pri vybavovaní poistných nárokov
a poistných plnení z poistných zmlúv, najmä v súvislosti s poistnou udalosou,
5. zisovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz
poistného rizika,
6. poskytovanie odborného poradenstva v oblasti
poisovníctva,
sprostredkovaním zaistenia
1. predkladanie ponúk na uzavretie zaistnej zmluvy, predkladanie návrhu zaistnej zmluvy, vykonávanie iných èinností smerujúcich k uzavretiu
zaistnej zmluvy,
2. uzavretie zaistnej zmluvy,
3. spolupráca pri správe zaistenia,9)
4. spolupráca pri vybavovaní nárokov vyplývajúcich
zo zaistných zmlúv,
sprostredkovate¾om poistenia osoba, ktorá za
peòanú odplatu alebo za nepeòanú odmenu vykonáva sprostredkovanie poistenia,
sprostredkovate¾om zaistenia osoba, ktorá za
peòanú odplatu alebo za nepeòanú odmenu vykonáva sprostredkovanie zaistenia,
dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá
1. nebola právoplatne odsúdená za trestný èin majetkovej povahy, za trestný èin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný èin; tieto skutoènosti sa preukazujú
a dokladujú odpisom z registra trestov10) nie starím ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, tieto skutoènosti sa preukazujú a dokladujú obdobným
potvrdením vydaným prísluným orgánom tátu
jeho obvyklého pobytu,
2. nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii pod¾a osobitného predpisu11) v poisovni, ktorej
bolo odobraté povolenie na vykonávanie poisovacej èinnosti alebo obdobné povolenie vydané prísluným orgánom tátu, v ktorom má sídlo, alebo
v zaisovni, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie zaisovacej èinnosti alebo obdobné povolenie vydané prísluným orgánom tátu, v ktorom má sídlo, alebo vo finanènej intitúcii, ktorej
bolo odobraté povolenie na vykonávanie jej èinnosti, alebo vo funkcii pod¾a osobitného
predpisu12) v poboèke zahraniènej poisovne, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie
poisovacej èinnosti prostredníctvom poboèky,
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alebo v právnickej osobe, ktorej bolo odobraté povolenie na sprostredkovanie poistenia poisovacím
agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia
poisovacím maklérom alebo povolenie na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovate¾om zaistenia alebo ktorá nepôsobila v posledných desiatich
rokoch ako výluèný sprostredkovate¾ poistenia,
podriadený sprostredkovate¾ poistenia, poisovací
agent alebo poisovací maklér, ktorému bolo odobraté prísluné povolenie pod¾a § 14 alebo bol zruený zápis v registri, a to kedyko¾vek v období jedného roka pred odobratím prísluného povolenia
pod¾a § 14 alebo pred zruením zápisu v registri,
3. nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo
funkcii pod¾a osobitného predpisu11) v poisovni,
zaisovni alebo vo finanènej intitúcii, nad ktorou
bola zavedená nútená správa, a to kedyko¾vek
v období jedného roka pred zavedením nútenej
správy,
4. nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo
funkcii pod¾a osobitného predpisu11) v poisovni,
zaisovni, vo finanènej intitúcii alebo nebola tatutárnym orgánom, èlenom tatutárneho orgánu
alebo vedúcim zamestnancom v poisovacom
agentovi, poisovacom maklérovi alebo sprostredkovate¾ovi zaistenia, na ktorých bol vyhlásený
konkurz alebo sa zamietol návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol konkurz zruený z dôvodu, e majetok úpadcu nestaèí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,13) alebo ktorá vstúpila do
likvidácie, a to kedyko¾vek v období jedného roka
pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom
do likvidácie,
5. nemala právoplatne uloenú pokutu vyiu ako
50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uloi pod¾a osobitných predpisov,14)
6. nie je povaovaná za nedôveryhodnú osobu pod¾a
osobitných predpisov15) v oblasti finanèného
trhu,
7. spo¾ahlivo a bez poruenia veobecne záväzných
právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so
zrete¾om na tieto skutoènosti poskytuje záruku, e
bude spo¾ahlivo a bez poruenia veobecne záväzných právnych predpisov vykonáva navrhovanú
funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich
zo veobecne záväzných právnych predpisov,
z vnútorných aktov riadenia sprostredkovate¾a poistenia alebo sprostredkovate¾a zaistenia,

§ 2 ods. 3 zákona è. 95/2002 Z. z.
§ 2 ods. 4 zákona è. 95/2002 Z. z. v znení zákona è. 186/2004 Z. z.
§ 8 zákona è. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona è. 418/2002 Z. z.
§ 5 ods. 2 písm. d) zákona è. 95/2002 Z. z. v znení zákona è. 186/2004 Z. z.
§ 6 ods. 2 písm. d) zákona è. 95/2002 Z. z. v znení zákona è. 186/2004 Z. z.
Zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorích predpisov.
Napríklad § 49 ods. 6 zákona è. 95/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov.
15
) § 8 písm. b) zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 747/2004 Z. z.
§ 6 ods. 10, 11 a 12 zákona è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 747/2004 Z. z.
9
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f) klientom poistník, poistený alebo osoba, ktorá má
záujem o sprostredkovanie poistenia,
g) inkasovaním oprávnenie sprostredkovate¾a poistenia na základe zmluvy, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia (ïalej len zmluva), s poisovòou
1. prijíma poistné alebo sumy urèené pre klienta na
osobitný úèet sprostredkovate¾a poistenia zriadený na úèely inkasovania v banke alebo poboèke
zahraniènej banky, alebo
2. vypláca plnenia z uzavretých poistných zmlúv
alebo sumy urèené pre klienta alebo osobu, ktorá
má nárok z poistnej zmluvy,
h) èlenským tátom èlenský tát Európskej únie alebo
tát, ktorý je súèasou Európskeho hospodárskeho
priestoru,
i) domovským èlenským tátom èlenský tát, v ktorom
má sprostredkovate¾ poistenia alebo sprostredkovate¾ zaistenia trvalý pobyt a miesto podnikania, ak ide
o fyzickú osobu, alebo sídlo, ústredie16) alebo miesto
podnikania, ak ide o právnickú osobu,
j) hostite¾ským èlenským tátom èlenský tát, v ktorom sprostredkovate¾ poistenia alebo sprostredkovate¾ zaistenia vykonáva sprostredkovanie poistenia
alebo sprostredkovanie zaistenia prostredníctvom
poboèky alebo na základe práva slobodného poskytovania sluieb,
k) trvanlivým médiom nástroje alebo technické prostriedky, najmä technické nosièe informácií, ktoré
umoòujú klientovi uchova jemu adresovanú informáciu, a to spôsobom umoòujúcim pouitie tejto
informácie v budúcnosti a umoòujúcim reprodukovanie uloenej informácie v nezmenenej podobe.
Sprostredkovanie poistenia
a sprostredkovanie zaistenia
§3
Sprostredkovate¾ poistenia
(1) Sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej
republiky môe za podmienok ustanovených týmto zákonom vykonáva sprostredkovate¾ poistenia, ktorým
môe by
a) výluèný sprostredkovate¾ poistenia,
b) podriadený sprostredkovate¾ poistenia,
c) poisovací agent alebo
d) poisovací maklér.
(2) Ustanovenia tohto zákona vzahujúce sa na
sprostredkovanie poistenia platia na sprostredkovanie
poistenia vykonávané sprostredkovate¾om poistenia
z iného ako èlenského tátu rovnako.
(3) Sprostredkovanie poistenia vykonávané pod¾a
tohto zákona je podnikaním.17)
§4
Výluèný sprostredkovate¾ poistenia
(1) Výluèný sprostredkovate¾ poistenia je fyzická oso16
17
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ba, ktorá vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s jednou poisovòou.
(2) Výluèný sprostredkovate¾ poistenia a kadý jeho
zamestnanec vykonávajúci èinnos, ktorej obsahom je
sprostredkovanie poistenia, musia spåòa poiadavky
pre základný stupeò odbornej spôsobilosti pod¾a § 17
a musia by dôveryhodnými osobami.
§5
Podriadený sprostredkovate¾ poistenia
(1) Podriadený sprostredkovate¾ poistenia je fyzická
osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie poistenia na
základe zmluvy s poisovacím agentom, poisovacím
maklérom alebo so sprostredkovate¾om poistenia z iného èlenského tátu.
(2) Podriadený sprostredkovate¾ poistenia môe na
rovnaké obdobie uzavrie zmluvu iba s jednou z osôb
uvedených v odseku 1.
(3) Podriadený sprostredkovate¾ poistenia a kadý
jeho zamestnanec vykonávajúci èinnos, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia, musia spåòa
poiadavky pre základný stupeò odbornej spôsobilosti
pod¾a § 17 a musia by dôveryhodnými osobami.
§6
Poisovací agent
(1) Poisovací agent vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s jednou poisovòou alebo
viacerými poisovòami.
(2) Poisovací agent, ktorý je fyzickou osobou, tatutárny orgán alebo aspoò jeden èlen tatutárneho orgánu a aspoò jeden vedúci zamestnanec poisovacieho
agenta, ktorý je právnickou osobou, musia spåòa
poiadavky pre stredný stupeò odbornej spôsobilosti
pod¾a § 17 a musia by dôveryhodnými osobami. Kadý
zamestnanec poisovacieho agenta vykonávajúci èinnos, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia,
musí spåòa poiadavky pre základný stupeò odbornej
spôsobilosti pod¾a § 17 a musí by dôveryhodnou osobou.
§7
Poisovací maklér
(1) Poisovací maklér vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s klientom. Poisovací maklér môe vykonáva sprostredkovanie poistenia aj na
základe zmluvy s jednou poisovòou alebo viacerými
poisovòami. V tejto zmluve sa nesmie dohodnú vykonávanie èinností pod¾a § 2 písm. a) prvého a druhého
bodu a vykonávanie èinností pod¾a § 2 písm. a) tretieho
a iesteho bodu, ak sú dohodnuté v zmluve s klientom.
(2) Poisovací maklér vypracúva nestrannú a podrobnú analýzu dostatoèného poètu produktov dostupných
na poistnom trhu a na základe tejto analýzy odporúèa

) § 3 písm. p) zákona è. 95/2002 Z. z. v znení zákona è. 186/2004 Z. z.
) § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
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klientovi uzavretie poistnej zmluvy zodpovedajúcej jeho
potrebám a poiadavkám.
(3) Poisovací maklér, ktorý je fyzickou osobou, tatutárny orgán alebo aspoò jeden èlen tatutárneho orgánu a aspoò jeden vedúci zamestnanec poisovacieho
makléra, ktorý je právnickou osobou, musia spåòa
poiadavky pre najvyí stupeò odbornej spôsobilosti
pod¾a § 17 a musia by dôveryhodnými osobami. Kadý
zamestnanec poisovacieho makléra vykonávajúci èinnos, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia,
musí spåòa poiadavky pre stredný stupeò odbornej
spôsobilosti pod¾a § 17 a musí by dôveryhodnou osobou.
§8
Sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu
(1) Sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu, ktorého domovským èlenským tátom je iný èlenský
tát ne Slovenská republika, je oprávnený na území
Slovenskej republiky vykonáva sprostredkovanie poistenia v rozsahu, v akom je oprávnený vykonáva
sprostredkovanie poistenia vo svojom domovskom
èlenskom táte, a to prostredníctvom poboèky alebo na
základe práva slobodného poskytovania sluieb.
(2) Na základe oznámenia prísluného orgánu doh¾adu domovského èlenského tátu o tom, e sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu chce vykonáva
sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej republiky pod¾a odseku 1, Úrad pre finanèný trh (ïalej
len úrad) oznámi tomuto orgánu doh¾adu podmienky
vykonávania sprostredkovania poistenia na území Slovenskej republiky pod¾a tohto zákona.
(3) Sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu je oprávnený zaèa vykonáva sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej republiky po uplynutí jedného mesiaca odo dòa, keï bol informovaný
prísluným orgánom doh¾adu svojho domovského
èlenského tátu o doruèení oznámenia pod¾a odseku 2
úradu.
§9
Sprostredkovate¾ zaistenia
(1) Sprostredkovate¾ zaistenia vykonáva sprostredkovanie zaistenia na základe zmluvy, ktorej obsahom je
sprostredkovanie zaistenia s jednou poisovòou alebo
viacerými poisovòami, alebo s jednou zaisovòou, alebo viacerými zaisovòami.
(2) Sprostredkovate¾ zaistenia, ktorý je fyzickou osobou, tatutárny orgán alebo aspoò jeden èlen tatutárneho orgánu a aspoò jeden vedúci zamestnanec sprostredkovate¾a zaistenia, ktorý je právnickou osobou,
musia spåòa poiadavky pre najvyí stupeò odbornej
spôsobilosti pod¾a § 17 a musia by dôveryhodnými
osobami. Kadý zamestnanec sprostredkovate¾a za18
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istenia vykonávajúci èinnos, ktorej obsahom je
sprostredkovanie zaistenia, musí spåòa poiadavky
pre stredný stupeò odbornej spôsobilosti pod¾a § 17
a musí by dôveryhodnou osobou.
(3) Sprostredkovanie zaistenia vykonávané pod¾a
tohto zákona je podnikaním.17)
(4) Ustanovenia § 8 platia pre sprostredkovate¾a zaistenia z iného èlenského tátu rovnako.
§ 10
Podmienky vykonávania sprostredkovania poistenia
sprostredkovate¾om poistenia a sprostredkovania
zaistenia sprostredkovate¾om zaistenia
(1) Sprostredkovate¾ poistenia je povinný vykonáva
sprostredkovanie poistenia s odbornou starostlivosou, v záujme ochrany záujmov klienta a nesmie zamlèova informácie súvisiace so sprostredkúvaným poistením.
(2) V súvislosti so sprostredkovaním poistenia sprostredkovate¾ poistenia nesmie poskytova klientovi výhody finanènej povahy, hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy, na ktoré klient nemá právny nárok. Za
takéto výhody sa nepovauje poskytnutie drobných reklamných predmetov.18)
(3) Sprostredkovate¾ poistenia vykonávajúci sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej republiky
prostredníctvom systému umoòujúceho dia¾kový
prístup19) je povinný zabezpeèi verejnú prístupnos
údajov o svojom zápise v registri, najmä registraèné
èíslo a deò zaèatia vykonávania sprostredkovania poistenia.
(4) Sprostredkovate¾ poistenia je zodpovedný za kodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia; to neplatí, ak preukáe, e vzniku kody nemohol
zabráni ani s vynaloením vetkého úsilia, ktoré od
neho mono poadova.
(5) Sprostredkovate¾ poistenia musí by poistený pre
prípad zodpovednosti za kodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia s platnosou na území
èlenských tátov, ak poisovòa alebo iný sprostredkovate¾ poistenia, v ktorých mene koná, neprevzal túto
zodpovednos. Výka poistného plnenia pre toto poistné krytie musí by v prepoète najmenej 1 000 000 EUR
na kadú poistnú udalos a v prepoète najmenej
1 500 000 EUR úhrnom pre vetky poistné udalosti
vzniknuté v jednom kalendárnom roku. Ak sa v poistnej zmluve dohodla spoluúèas, jej výka môe by najviac 1 % z dohodnutej výky poistného plnenia.
(6) Zodpovednos za kodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia výluèným sprostredkovate¾om poistenia preberá poisovòa, s ktorou má výluèný sprostredkovate¾ poistenia uzavretú zmluvu,
alebo zodpovednos za kodu spôsobenú podriadeným
sprostredkovate¾om poistenia preberá poisovací agent

) § 21 ods. 1 písm. h) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
§ 8 ods. 3 zákona è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
19
) Zákon è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných slubách poskytovaných na dia¾ku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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alebo poisovací maklér, s ktorými má podriadený
sprostredkovate¾ poistenia uzavretú zmluvu, ak
a) výluèný sprostredkovate¾ poistenia alebo podriadený sprostredkovate¾ poistenia nemá uzavretú poistnú zmluvu pod¾a odseku 5 vo vlastnom mene alebo
b) poistná zmluva výluèného sprostredkovate¾a poistenia alebo podriadeného sprostredkovate¾a poistenia
uzavretá pod¾a odseku 5 stratila platnos.
(7) Poisovací agent a poisovací maklér môu zaèa
vykonáva sprostredkovanie poistenia dòom nadobudnutia úèinnosti poistnej zmluvy pod¾a odseku 5.
Poisovací agent a poisovací maklér sú povinní predloi úradu túto poistnú zmluvu do 30 dní odo dòa zápisu do registra. Ak za poisovacieho agenta prevzala
zodpovednos za kodu spôsobenú pri vykonávaní
sprostredkovania poistenia poisovòa pod¾a odseku 5,
je poisovací agent povinný predloi úradu do 30 dní
odo dòa jeho zápisu do registra písomné vyhlásenie
o tejto skutoènosti. Poisovací agent, za ktorého prevzala zodpovednos za kodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia poisovòa, môe zaèa
vykonáva sprostredkovanie poistenia dòom prevzatia
tejto zodpovednosti poisovòou.
(8) Sprostredkovate¾ poistenia je povinný zachováva
mlèanlivos o vetkých skutoènostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s vykonávaním sprostredkovania
poistenia, a nesmie ich zneui vo svoj prospech ani
v prospech inej osoby, a to aj po skonèení vykonávania
sprostredkovania poistenia.
(9) Ustanovenia odsekov 1 a 8 sa na sprostredkovanie zaistenia vzahujú rovnako, prièom zodpovednos
za kodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania
zaistenia nesmie za sprostredkovate¾a zaistenia prevzia iná osoba.
(10) Ak je sprostredkovate¾ poistenia oprávnený inkasova, povaujú sa za uhradené
a) sumy poistného, ktoré boli uhradené prostredníctvom sprostredkovate¾a poistenia poisovni, okamihom ich prevzatia sprostredkovate¾om poistenia alebo ich pripísaním na osobitný úèet sprostredkovate¾a
poistenia,
b) sumy urèené pre klienta alebo pre osobu oprávnenú
na ich prevzatie, ktoré boli uhradené prostredníctvom sprostredkovate¾a poistenia, okamihom ich
prevzatia klientom, osobou oprávnenou na ich prevzatie, pripísaním na úèet klienta alebo osoby oprávnenej na ich prevzatie.
(11) Finanèné prostriedky urèené poisovni, poistníkovi, poistenému alebo osobe oprávnenej z poistnej
zmluvy uloené na osobitnom úète sprostredkovate¾a
poistenia nie sú majetkom sprostredkovate¾a poistenia, a ak sa vyhlási konkurz na majetok sprostredkovate¾a poistenia, nezahàòajú sa do konkurznej podstaty.13)
(12) Poisovací agent je povinný bez zbytoèného odkla20

)
)
22
)
23
)
24
)
21
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du informova úrad o uzavretí alebo vypovedaní kadej
zmluvy.
(13) Pred uzavretím poistnej zmluvy alebo, ak je to
odôvodnené, pri jej zmene je sprostredkovate¾ poistenia povinný klientovi oznámi
a) názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu,
ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania,
ak ide o fyzickú osobu,
b) oznaèenie zoznamu registra, v ktorom je sprostredkovate¾ poistenia zapísaný, a registraèné èíslo,
c) kvalifikovanú úèas20) sprostredkovate¾a poistenia
na základnom imaní poisovne alebo na hlasovacích
právach v poisovni, s ktorou má uzavretú zmluvu,
d) kvalifikovanú úèas poisovne, s ktorou má uzavretú zmluvu, alebo osoby ovládajúcej21) túto poisovòu
na základnom imaní alebo na hlasovacích právach
v sprostredkovate¾ovi poistenia,
e) postup pri podávaní saností na vykonávanie
sprostredkovania poistenia sprostredkovate¾om poistenia a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne
vyrovnanie sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania poistenia.
(14) Sprostredkovate¾ poistenia je povinný, okrem
údajov pod¾a odseku 13, klienta informova aj o tom, èi
vykonáva sprostredkovanie poistenia
a) na základe zmluvy s jednou poisovòou alebo s viacerými poisovòami, alebo
b) ako poisovací maklér spôsobom uvedeným v § 7
ods. 2.
(15) Ak sprostredkovate¾ poistenia vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s jednou
poisovòou alebo s viacerými poisovòami, je povinný
informova klienta o tom, èi tieto zmluvy majú výhradnú povahu alebo nevýhradnú povahu, a ak klient o to
poiada, oznámi mu obchodné mená týchto poisovní.
(16) Pred uzatvorením poistnej zmluvy je sprostredkovate¾ poistenia povinný, najmä na základe informácií
poskytnutých klientom a vzh¾adom na povahu dojednávaného poistenia, zaznamena poiadavky a potreby
klienta súvisiace s dojednávaným poistením a dôvody,
na ktorých základe sprostredkovate¾ poistenia poskytuje svoje odporúèanie pre výber poistného produktu.
(17) Ustanovenia odsekov 13 a 16 sa nevzahujú na
sprostredkovanie poistenia ve¾kých rizík a sprostredkovanie zaistenia.
(18) Ve¾kým rizikom sa rozumie poistné riziko vzahujúce sa na poistné odvetvia
a) neivotného poistenia pod¾a osobitného predpisu,22)
b) neivotného poistenia pod¾a osobitného predpisu,23)
ak sa toto poistné riziko týka èinnosti poistníka v oblasti priemyslu, obchodu alebo výkonu èinností pod¾a osobitných predpisov,6)
c) neivotného poistenia pod¾a osobitného predpisu,24)
ak sú splnené najmenej dve z týchto podmienok:

§ 3 písm. d) zákona è. 95/2002 Z. z.
§ 66a Obchodného zákonníka.
Èas B body 4, 5, 6, 7, 11 a 12 prílohy è. 1 k zákonu è. 95/2002 Z. z.
Èas B body 14 a 15 prílohy è. 1 k zákonu è. 95/2002 Z. z.
Èas B body 3, 8, 9, 10, 13 a 16 prílohy è. 1 k zákonu è. 95/2002 Z. z.
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1. celková suma majetku poisteného v prepoète prevyuje
6 200 000 EUR,
2. èistý obrat poisteného v prepoète prevyuje
12 800 000 EUR,
3. priemerný roèný prepoèítaný stav zamestnancov
poisteného za zdaòovacie obdobie sa rovná alebo
je väèí ako 250.
(19) Informácie pod¾a odsekov 13 a 16 musia by
a) písomné alebo na trvanlivom médiu, ak ïalej nie je
ustanovené inak,
b) úplné, presné, pravdivé a zrozumite¾né,
c) poskytnuté v úradnom jazyku èlenského tátu
záväzku25) alebo v inom dohodnutom jazyku.
(20) Informácie pod¾a odsekov 13 a 16 môu by poskytnuté aj ústne, ak o to klient poiada alebo ak je potrebné uzavrie poistnú zmluvu bez zbytoèného odkladu. Po uzavretí poistnej zmluvy musia by tieto
informácie poskytnuté spôsobom pod¾a odseku 19
písm. a).
(21) Pri poskytovaní informácií pod¾a odsekov 13 a 16
telefonicky sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.19)
(22) Vetky úkony súvisiace so sprostredkovaním poistenia musia ma písomnú formu, ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(23) Podmienky ustanovené týmto zákonom na vykonávanie sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia musia by dodrané nepretrite poèas celej doby vykonávania sprostredkovania poistenia
a sprostredkovania zaistenia.
§ 11
Register
(1) Zriaïuje sa register, ktorý vedie úrad. Register sa
èlení na zoznam
a) výluèných sprostredkovate¾ov poistenia,
b) podriadených sprostredkovate¾ov poistenia,
c) poisovacích agentov,
d) poisovacích maklérov,
e) sprostredkovate¾ov poistenia z iného èlenského tátu,
f) sprostredkovate¾ov zaistenia,
g) sprostredkovate¾ov zaistenia z iného èlenského tátu.
(2) Do prísluného zoznamu pod¾a odseku 1 úrad zapíe osobu, ktorá spåòa podmienky na zápis do registra
pod¾a tohto zákona.
(3) Sprostredkovate¾ poistenia môe by súèasne zapísaný iba v jednom zo zoznamov pod¾a odseku 1
písm. a) a d).
(4) Do prísluného zoznamu pod¾a odseku 1 sa zapisujú údaje a ich zmeny v rozsahu pod¾a tohto zákona
(ïalej len evidované údaje). Niektoré evidované údaje
úrad zverejòuje na svojej internetovej stránke (ïalej len
zverejòované údaje).
(5) Evidovanými údajmi v zozname výluèných sprostredkovate¾ov poistenia sú
25

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
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registraèné èíslo,
meno a priezvisko,
rodné èíslo,
adresa trvalého pobytu,
adresa miesta podnikania, ak je odliná od adresy
trvalého pobytu,
názov tátu, na ktorého území výluèný sprostredkovate¾ poistenia vykonáva sprostredkovanie poistenia,
obchodné meno a sídlo poisovne, ktorá výluèného
sprostredkovate¾a poistenia navrhuje zapísa do registra,
dátum prijatia úplného návrhu na zápis do registra,
dátum zápisu do registra,
dátum zruenia zápisu do registra.

(6) Evidovanými údajmi v zozname podriadených
sprostredkovate¾ov poistenia sú údaje pod¾a odseku 5
písm. a) a f) a písm. h) a j), ako aj meno a priezvisko
alebo obchodné meno a registraèné èíslo toho poisovacieho agenta, poisovacieho makléra alebo sprostredkovate¾a poistenia z iného èlenského tátu, ktorý podriadeného sprostredkovate¾a poistenia navrhuje
zapísa do registra.
(7) Zverejòovanými údajmi v zozname výluèných
sprostredkovate¾ov poistenia a zozname podriadených
sprostredkovate¾ov poistenia sú údaje pod¾a odseku 5
písm. a) a b) a názov obce, v ktorej má výluèný sprostredkovate¾ poistenia alebo podriadený sprostredkovate¾ poistenia trvalý pobyt, alebo názov obce, v ktorej
majú tieto osoby miesto podnikania, ak je odliná od
obce, v ktorej majú trvalý pobyt.
(8) Evidovanými údajmi v zozname poisovacích
agentov, zozname poisovacích maklérov a zozname
sprostredkovate¾ov zaistenia sú
a) registraèné èíslo,
b) názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma
a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak ide
o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a rodné
èíslo, ak ide o fyzickú osobu,
c) miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak
je odliné od miesta trvalého pobytu, ak ide o fyzickú
osobu,
d) èíslo prísluného povolenia pod¾a § 14, dátum vydania a dátum právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým bolo udelené toto povolenie,
e) názov tátu, na ktorého území poisovací agent,
poisovací maklér a sprostredkovate¾ zaistenia vykonávajú sprostredkovanie poistenia,
f) dátum posledného overenia odbornej spôsobilosti
tatutárneho orgánu alebo aspoò jedného èlena tatutárneho orgánu a jedného vedúceho zamestnanca
sprostredkovate¾a poistenia alebo sprostredkovate¾a zaistenia, ktorý je právnickou osobou, alebo odbornej spôsobilosti sprostredkovate¾a poistenia alebo sprostredkovate¾a zaistenia, ktorý je fyzickou
osobou,
g) obchodné mená a sídla poisovní, s ktorými má
poisovací agent uzavretú zmluvu,
h) dátum zápisu do registra,

) § 3 písm. l) zákona è. 95/2002 Z. z. v znení zákona è. 186/2004 Z. z.
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i) dátum zruenia zápisu do registra.
(9) Zverejòovanými údajmi v zozname poisovacích
agentov, zozname poisovacích maklérov a zozname
sprostredkovate¾ov zaistenia sú údaje pod¾a odseku 8
písm. a) a d) s výnimkou rodného èísla.
(10) Evidovanými údajmi v zozname sprostredkovate¾ov poistenia z iného èlenského tátu a zozname sprostredkovate¾ov zaistenia z iného èlenského tátu sú
a) registraèné èíslo,
b) názov alebo obchodné meno, sídlo a právna forma,
ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko
a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
c) meno, priezvisko a adresa dlhodobého pobytu vedúceho poboèky a sídlo poboèky, ak vykonáva èinnos
na území Slovenskej republiky prostredníctvom poboèky,
d) obchodné mená poisovní, s ktorými má uzavretú
zmluvu, ak ide o sprostredkovate¾a poistenia z iného
èlenského tátu s obdobnou èinnosou, akú vykonáva výluèný sprostredkovate¾ poistenia alebo
poisovací agent,
e) dátum zápisu do registra,
f) dátum zruenia zápisu do registra.
(11) Zverejòovanými údajmi v zozname sprostredkovate¾ov poistenia z iného èlenského tátu a zozname
sprostredkovate¾ov zaistenia z iného èlenského tátu
sú údaje pod¾a odseku 10 písm. a) a d).
(12) Proti tomu, kto koná v dôvere v údaje registra zverejnené na internetovej stránke úradu, nemôe ten,
koho sa tieto údaje týkajú, namieta, e tieto údaje nezodpovedajú skutoènosti.
(13) Navrhovate¾, poisovací agent, poisovací maklér,
sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu,
sprostredkovate¾ zaistenia a sprostredkovate¾ zaistenia z iného èlenského tátu sú povinní bez zbytoèného
odkladu oznámi úradu zmeny v evidovaných údajoch,
prièom návrh na zmenu zápisu v registri sa podáva
elektronicky a tieto osoby sú povinné pred jeho podaním uhradi poplatok za tento návrh. Poplatok za návrh
na zmenu zápisu v registri je príjmom úradu. Ak návrh
na zmenu zápisu v registri nie je úplný, úrad ho bez
zbytoèného odkladu vráti osobám pod¾a prvej vety. Ak
úrad návrh na zmenu zápisu v registri vráti, poplatok
za tento návrh sa nevracia.
§ 12
Zápis do registra
(1) Úrad zapíe výluèného sprostredkovate¾a poistenia do zoznamu výluèných sprostredkovate¾ov poistenia a podriadeného sprostredkovate¾a poistenia do zoznamu podriadených sprostredkovate¾ov poistenia na
základe návrhu navrhovate¾a, ktorým je pre výluèného
sprostredkovate¾a poistenia poisovòa, s ktorou má
uzavretú zmluvu, a pre podriadeného sprostredkovate¾a poistenia poisovací agent, poisovací maklér alebo
sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu,
s ktorým má podriadený sprostredkovate¾ poistenia
uzavretú zmluvu.
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(2) Navrhovate¾ zodpovedá za správnos a úplnos
údajov v návrhu pod¾a odseku 1.
(3) Návrh pod¾a odseku 1 sa podáva elektronicky. Navrhovate¾ je povinný pred podaním návrhu pod¾a odseku 1 uhradi poplatok za návrh na zápis do registra. Ak
úrad návrh pod¾a odseku 1 navrhovate¾ovi vráti pod¾a
odseku 5, poplatok za návrh na zápis do registra sa nevracia. Poplatok za návrh na zápis do registra je príjmom úradu.
(4) Ak je návrh pod¾a odseku 1 úplný, úrad bez zbytoèného odkladu s výnimkou pod¾a § 21 ods. 7
a) o tom informuje navrhovate¾a,
b) zapíe výluèného sprostredkovate¾a poistenia do zoznamu výluèných sprostredkovate¾ov poistenia alebo podriadeného sprostredkovate¾a poistenia do zoznamu podriadených sprostredkovate¾ov poistenia,
prièom súèasne sa týmto osobám priradí registraèné
èíslo.
(5) Ak je návrh pod¾a odseku 1 neúplný, úrad výluèného sprostredkovate¾a poistenia alebo podriadeného
sprostredkovate¾a poistenia do prísluného zoznamu
nezapíe a taký návrh bez zbytoèného odkladu vráti navrhovate¾ovi.
(6) Výluèný sprostredkovate¾ poistenia a podriadený
sprostredkovate¾ poistenia sú oprávnení zaèa vykonáva sprostredkovanie poistenia odo dòa informovania
navrhovate¾a úradom o úplnosti návrhu pod¾a odseku
4 písm. a).
(7) Navrhovate¾ bez zbytoèného odkladu odo dòa informovania navrhovate¾a úradom o úplnosti návrhu
pod¾a odseku 4 vydá výluènému sprostredkovate¾ovi
poistenia alebo podriadenému sprostredkovate¾ovi poistenia osvedèenie o zápise do registra.
(8) Osvedèenie o zápise do registra je neprevodite¾né
na inú osobu.
(9) Obsah návrhu na zápis do registra, maximálny
poèet osôb, ktorých zápis do registra mono navrhnú
jedným návrhom na zápis do registra, obsah návrhu na
zmenu zápisu v registri a obsah návrhu na zruenie zápisu v registri, výku poplatku za návrh zápisu do registra, poplatku za návrh na zmenu zápisu v registri
a poplatku za návrh na zruenie zápisu v registri, vzor
osvedèenia o zápise do registra a truktúru registraèného èísla ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo).
(10) Úrad po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia,
ktorým bolo udelené prísluné povolenie pod¾a § 14, bez
zbytoèného odkladu zapíe poisovacieho agenta,
poisovacieho makléra a sprostredkovate¾a zaistenia do
prísluného zoznamu pod¾a § 11 ods. 1, prièom súèasne
sa týmto osobám priradí registraèné èíslo.
(11) Sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu alebo sprostredkovate¾ zaistenia z iného èlenského
tátu, ktorý zaène vykonáva sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia na území Slovenskej republiky pod¾a § 8 alebo 9, je povinný zasla úradu bez zbytoèného odkladu údaje pod¾a § 11 ods. 10
písm. b) a d). Úrad po doruèení týchto údajov bez zbytoèného odkladu zapíe sprostredkovate¾a poistenia
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z iného èlenského tátu do zoznamu sprostredkovate¾ov poistenia z iného èlenského tátu a sprostredkovate¾a zaistenia z iného èlenského tátu do zoznamu
sprostredkovate¾ov zaistenia z iného èlenského tátu,
prièom súèasne sa týmto osobám priradí registraèné
èíslo.
§ 13
Zruenie zápisu v registri
(1) Úrad zruí zápis sprostredkovate¾a poistenia,
sprostredkovate¾a poistenia z iného èlenského tátu,
sprostredkovate¾a zaistenia alebo sprostredkovate¾a
zaistenia z iného èlenského tátu v registri, ak
a) sprostredkovate¾ poistenia alebo sprostredkovate¾
zaistenia, ktorý je fyzickou osobou, zomrel alebo bol
vyhlásený za màtveho,
b) sprostredkovate¾ poistenia alebo sprostredkovate¾
zaistenia, ktorý je fyzickou osobou, bol pozbavený
spôsobilosti na právne úkony alebo mu bola táto
spôsobilos obmedzená,
c) poisovací agent, poisovací maklér a sprostredkovate¾ zaistenia, ktorý je právnickou osobou, bol zruený,
d) navrhovate¾ podal návrh na zruenie zápisu výluèného sprostredkovate¾a poistenia a podriadeného
sprostredkovate¾a poistenia v registri, prièom na
spôsob jeho podávania, spôsob jeho vybavovania
úradom a platenie poplatku za tento návrh sa § 11
ods. 13 vzahuje rovnako; ak navrhovate¾a o podanie
návrhu na zruenie zápisu v registri poiadal výluèný sprostredkovate¾ poistenia alebo podriadený
sprostredkovate¾ poistenia alebo ak sa skonèila
platnos zmluvy a navrhovate¾ s výluèným sprostredkovate¾om poistenia alebo podriadeným
sprostredkovate¾om poistenia neuzavrel novú zmluvu, je navrhovate¾ povinný poda návrh na zruenie
zápisu týchto osôb v registri do 30 dní odo dòa
1. doruèenia iadosti výluèného sprostredkovate¾a
poistenia a podriadeného sprostredkovate¾a poistenia alebo
2. skonèenia platnosti zmluvy,
e) poisovni, s ktorou mal výluèný sprostredkovate¾
poistenia uzavretú zmluvu, zaniklo povolenie na vykonávanie poisovacej èinnosti,
f) poisovaciemu agentovi, poisovaciemu maklérovi
alebo sprostredkovate¾ovi poistenia z iného èlenského tátu, s ktorým mal podriadený sprostredkovate¾
poistenia uzavretú zmluvu, zaniklo prísluné povolenie pod¾a § 14,
g) poisovaciemu maklérovi, poisovaciemu agentovi
alebo sprostredkovate¾ovi zaistenia zaniklo prísluné povolenie pod¾a § 14,
h) sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu
alebo sprostredkovate¾ zaistenia z iného èlenského
tátu oznámil úradu, e ukonèil svoju èinnos na
území Slovenskej republiky,
i) sprostredkovate¾ovi poistenia z iného èlenského tátu alebo sprostredkovate¾ovi zaistenia z iného èlenského tátu zaniklo oprávnenie na sprostredkovanie
poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia v jeho
domovskom èlenskom táte.
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(2) Úrad zruí bez zbytoèného odkladu zápis sprostredkovate¾a poistenia, sprostredkovate¾a poistenia
z iného èlenského tátu, sprostredkovate¾a zaistenia
alebo sprostredkovate¾a zaistenia z iného èlenského
tátu v registri, ak
a) sa dozvedel o dôvode zruenia tohto zápisu uvedenom v odseku 1 písm. a) a c) a písm. h) a i),
b) mu bol doruèený návrh pod¾a odseku 1 písm. d),
c) nastali skutoènosti uvedené v odseku 1 písm. e)
a g).
(3) Poisovòa, poisovací agent, poisovací maklér
alebo sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu je povinný bez zbytoèného odkladu oznámi úradu
dôvody na zruenie zápisu v registri pod¾a odseku 1
písm. c), e) a g) a písm. i).
(4) Ak úrad zruí zápis výluèného sprostredkovate¾a
poistenia alebo podriadeného sprostredkovate¾a poistenia v registri a nejde o dôvody zruenia zápisu v registri pod¾a odseku 1 písm. e) alebo f), oznámi úrad bez
zbytoèného odkladu zruenie zápisu
a) výluèného sprostredkovate¾a v registri poisovni,
ktorá navrhla jeho zápis do registra,
b) podriadeného sprostredkovate¾a poistenia v registri
poisovaciemu agentovi, poisovaciemu maklérovi
alebo sprostredkovate¾ovi poistenia z iného èlenského tátu, ktorý navrhol jeho zápis do registra.
(5) Navrhovate¾ je povinný bez zbytoèného odkladu
oznámi zruenie zápisu v registri výluènému sprostredkovate¾ovi poistenia alebo podriadenému sprostredkovate¾ovi poistenia; to neplatí, ak ide dôvody zruenia zápisu v registri pod¾a odseku 1 písm. a) a b).
(6) Ak úrad zruil zápis v registri osoby s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky,
ktorá vykonávala sprostredkovanie poistenia alebo
sprostredkovanie zaistenia aj mimo územia Slovenskej
republiky, je povinný o tom informova prísluné orgány doh¾adu iných èlenských tátov alebo prísluné orgány doh¾adu iných ako èlenských tátov, na ktorých
území bolo vykonávané sprostredkovanie poistenia
alebo sprostredkovanie zaistenia.
§ 14
Povolenie na sprostredkovanie poistenia
poisovacím agentom, povolenie
na sprostredkovanie poistenia poisovacím maklérom
a povolenie na sprostredkovanie zaistenia
sprostredkovate¾om zaistenia
(1) O udelení povolenia na sprostredkovanie poistenia poisovacím agentom, povolenia na sprostredkovanie poistenia poisovacím maklérom a povolenia na
sprostredkovanie zaistenia sprostredkovate¾om zaistenia na území Slovenskej republiky osobe, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky
alebo na území iného ako èlenského tátu, rozhoduje
úrad na základe iadosti.
(2) Osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území
Slovenskej republiky, v iadosti o udelenie prísluného
povolenia pod¾a odseku 1 uvedie
a) meno, priezvisko, rodné èíslo, adresu trvalého poby-
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tu alebo miesto podnikania, ak je odliné od trvalého
pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b) názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, právnu formu a meno, priezvisko, rodné èíslo a adresu trvalého pobytu tatutárneho orgánu alebo èlenov tatutárneho orgánu, ak ide
o právnickú osobu.
(3) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1, ak ju podáva
fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, sú
a) doklady preukazujúce dôveryhodnos tejto fyzickej
osoby a dôveryhodnos jej zamestnancov, ak fyzická
osoba vykonáva sprostredkovanie poistenia alebo
sprostredkovanie zaistenia prostredníctvom zamestnancov,
b) doklady preukazujúce odbornú spôsobilos tejto fyzickej osoby a odbornú spôsobilos jej zamestnancov
pod¾a § 6 ods. 2, § 7 ods. 3 alebo § 9 ods. 2, ak fyzická
osoba vykonáva sprostredkovanie poistenia alebo
sprostredkovanie zaistenia prostredníctvom zamestnancov.
(4) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1, ak ju podáva
právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej
republiky, sú
a) doklady preukazujúce dôveryhodnos tatutárneho
orgánu alebo aspoò jedného èlena tatutárneho orgánu a aspoò jedného vedúceho zamestnanca,
b) doklady preukazujúce odbornú spôsobilos tatutárneho orgánu alebo aspoò jedného èlena tatutárneho orgánu a aspoò jedného vedúceho zamestnanca pod¾a § 6 ods. 2, § 7 ods. 3 alebo § 9 ods. 2,
c) výpis z obchodného registra nie starí ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci zaloenie právnickej
osoby,
d) písomné vyhlásenie právnickej osoby, ktorá podáva
iados pod¾a odseku 1, e vetci jej zamestnanci vykonávajúci èinnos, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia, sú
dôveryhodní a odborne spôsobilí pod¾a § 6 ods. 2, § 7
ods. 3 alebo § 9 ods. 2.
(5) Osoba s trvalým pobytom alebo so sídlom na území iného ako èlenského tátu, ktorá má záujem vykonáva sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej
republiky, v iadosti pod¾a odseku 1 uvedie
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu dlhodobého pobytu na území Slovenskej republiky a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu dlhodobého pobytu na území Slovenskej republiky a adresu trvalého pobytu vedúceho poboèky v Slovenskej
republike, predpokladané umiestnenie poboèky na
území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu.
(6) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1, ak ju podáva
osoba s trvalým pobytom alebo so sídlom na území iného ako èlenského tátu, sú
a) doklady preukazujúce jej dôveryhodnos, ak ide o fyzickú osobu, alebo doklady preukazujúce dôveryhodnos vedúceho poboèky a aspoò jedného vedúceho zamestnanca, ak ide o právnickú osobu,
b) doklady preukazujúce jej odbornú spôsobilos, ak
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ide o fyzickú osobu, alebo doklady preukazujúce odbornú spôsobilos vedúceho poboèky a aspoò
jedného vedúceho zamestnanca pod¾a § 6 ods. 2, § 7
ods. 3 alebo § 9 ods. 2, ak ide o právnickú osobu,
c) výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v táte, na ktorého území má táto osoba sídlo, nie starí ako tri mesiace,
d) písomné vyhlásenie tejto osoby, e vetci zamestnanci poboèky vykonávajúci èinnos, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia, spåòajú podmienky pod¾a § 6
ods. 2, § 7 ods. 3 alebo § 9 ods. 2.
(7) O iadosti pod¾a odseku 1 rozhodne úrad do 30
dní od jej doruèenia.
(8) Úrad iados o udelenie povolenia na sprostredkovanie poistenia poisovacím agentom, povolenia na
sprostredkovanie poistenia poisovacím maklérom alebo povolenia na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovate¾om zaistenia zamietne, ak táto iados neobsahuje náleitosti pod¾a odsekov 2 a 6.
(9) Poisovací agent, poisovací maklér a sprostredkovate¾ zaistenia sú povinní bez zbytoèného odkladu
oznámi úradu zmeny v skutoènostiach pod¾a odsekov
2 a 6.
(10) Povolenie pod¾a odseku 1 je neprevodite¾né na inú
osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu.
§ 15
Zánik povolenia na sprostredkovanie poistenia
poisovacím agentom, povolenia
na sprostredkovanie poistenia poisovacím maklérom
a povolenia na sprostredkovanie zaistenia
sprostredkovate¾om zaistenia
(1) Povolenie na sprostredkovanie poistenia poisovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia
poisovacím maklérom a povolenie na sprostredkovanie
zaistenia sprostredkovate¾om zaistenia zaniká
a) dòom zruenia poisovacieho agenta, poisovacieho
makléra a sprostredkovate¾a zaistenia,
b) dòom vyhlásenia konkurzu na majetok týchto osôb
alebo dòom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku pod¾a osobitného
predpisu,13)
c) poisovaciemu agentovi, poisovaciemu maklérovi
a sprostredkovate¾ovi zaistenia s trvalým pobytom
alebo so sídlom na území iného ako èlenského tátu
dòom vyhlásenia konkurzu na majetok týchto osôb,
dòom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku alebo dòom ukonèenia èinnosti týchto osôb na území iného ako èlenského tátu,
d) dòom vrátenia týchto povolení,
e) dòom predaja podniku týchto osôb alebo jeho èasti,
f) smrou alebo vyhlásením za màtveho, ak poisovací
agent, poisovací maklér a sprostredkovate¾ zaistenia je fyzickou osobou,
g) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na
právne úkony, ak poisovací agent, poisovací maklér a sprostredkovate¾ zaistenia je fyzickou osobou,
h) poisovaciemu agentovi, poisovaciemu maklérovi
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a sprostredkovate¾ovi zaistenia, ak nezaènú vykonáva sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia do iestich mesiacov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti týchto povolení,
i) dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o odobratí prísluného povolenia.
(2) Poisovací agent, poisovací maklér alebo sprostredkovate¾ zaistenia je povinný bez zbytoèného odkladu písomne informova úrad o skutoènostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b), c) a písm. e) po ich vzniku.
§ 16
Sprostredkovanie poistenia výluèným
sprostredkovate¾om poistenia, podriadeným
sprostredkovate¾om poistenia, poisovacím agentom,
poisovacím maklérom a sprostredkovate¾om
zaistenia na území iného èlenského tátu
(1) Poisovací agent, poisovací maklér alebo sprostredkovate¾ zaistenia s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý chce zaèa
vykonáva sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia na území iného èlenského tátu, je
povinný o tom informova úrad. Za výluèného sprostredkovate¾a poistenia alebo podriadeného sprostredkovate¾a poistenia, ktorý chce zaèa vykonáva sprostredkovanie poistenia na území iného èlenského
tátu, je povinný o tom informova úrad navrhovate¾.
(2) Úrad do 30 dní odo dòa, keï obdral informáciu
pod¾a odseku 1, oznámi túto skutoènos príslunému
orgánu doh¾adu iného èlenského tátu. Súèasou
oznámenia sú zverejòované údaje pod¾a § 11. Zároveò
o tomto oznámení informuje osoby pod¾a odseku 1.
(3) Sprostredkovate¾ poistenia a sprostredkovate¾ zaistenia pod¾a odseku 1 môu zaèa vykonáva sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia na území iného èlenského tátu po uplynutí 30 dní
odo dòa doruèenia informácie úradu o splnení informaènej povinnosti pod¾a odseku 2.
§ 17
Odborná spôsobilos
(1) Odbornou spôsobilosou je teoretická schopnos
a praktická schopnos sprostredkovate¾a poistenia,
sprostredkovate¾a zaistenia a kadého jeho zamestnanca vykonávajúceho èinnos, ktorej obsahom je
sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia, vykonáva túto èinnos riadne a na poadovanej odbornej úrovni.
(2) Ustanovujú sa tieto tri stupne odbornej spôsobilosti sprostredkovate¾ov poistenia a sprostredkovate¾ov zaistenia:
a) základný stupeò odbornej spôsobilosti,
b) stredný stupeò odbornej spôsobilosti,
c) najvyí stupeò odbornej spôsobilosti.
(3) Odbornou spôsobilosou pre
a) základný stupeò odbornej spôsobilosti je ukonèené
najmenej stredné odborné vzdelanie,
b) stredný stupeò odbornej spôsobilosti je ukonèené
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1. stredné odborné vzdelanie a trojroèná odborná
prax v oblasti poisovníctva,
2. úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a dvojroèná odborná prax v oblasti poisovníctva, alebo
3. vysokokolské vzdelanie a jednoroèná odborná
prax v oblasti poisovníctva,
c) najvyí stupeò odbornej spôsobilosti je
1. úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a päroèná odborná prax v oblasti
poisovníctva, alebo
2. vysokokolské vzdelanie a trojroèná odborná
prax v oblasti poisovníctva.
(4) Odbornú prax v oblasti poisovníctva mono nahradi vykonaním odbornej skúky.
(5) Odbornú spôsobilos preukazuje
a) výluèný sprostredkovate¾ poistenia a podriadený
sprostredkovate¾ poistenia navrhovate¾ovi ku dòu
podania návrhu na zápis do registra pod¾a § 12
ods. 1,
b) poisovací agent, poisovací maklér, sprostredkovate¾ zaistenia, ak je fyzickou osobou, tatutárny orgán alebo aspoò jeden èlen tatutárneho orgánu
a aspoò jeden vedúci zamestnanec poisovacieho
agenta, poisovacieho makléra alebo sprostredkovate¾a zaistenia, ak je právnickou osobou, úradu ku
dòu podania iadosti o udelenie prísluného povolenia pod¾a § 14,
c) zamestnanec sprostredkovate¾a poistenia alebo
sprostredkovate¾a zaistenia ku dòu skutoèného zaèatia vykonávania èinnosti, ktorej obsahom je
sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie
zaistenia, sprostredkovate¾ovi poistenia alebo
sprostredkovate¾ovi zaistenia, ktorého je zamestnancom.
(6) Odborná spôsobilos sa preukazuje
a) úradne osvedèenou kópiou dokladu o dosiahnutí
vzdelania ustanoveného pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti,
b) potvrdením o dåke odbornej praxe ustanovenej pre
jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti a o vykonávanej èinnosti poèas tejto praxe,
c) osvedèením o vykonaní odbornej skúky vydaným
úradom alebo ním poverenou právnickou osobou.
(7) Kadý sprostredkovate¾ poistenia a kadý jeho zamestnanec vykonávajúci èinnos, ktorej obsahom je
sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia, si musia priebene dopåòa svoje odborné vedomosti.
(8) Osoby, ktoré pod¾a § 6, 7 a 9 musia spåòa stredný
stupeò odbornej spôsobilosti a najvyí stupeò odbornej spôsobilosti, sú povinné do troch rokov od prvého
preukázania prísluného stupòa odbornej spôsobilosti
a následne kadých pä rokov absolvova overenie odbornej spôsobilosti, a to vykonaním odbornej skúky.
(9) Odbornú skúku pod¾a odseku 4 alebo 8 pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti zabezpeèuje úrad
alebo ním poverená právnická osoba. Úèastníci odbornej skúky sú povinní zaplati poplatok, ktorý sa pri jej
neúspenom vykonaní nevracia. Poplatok za vykonanie tejto odbornej skúky je príjmom úradu. Ak túto od-
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bornú skúku zabezpeèuje právnická osoba poverená
úradom, je poplatok za jej vykonanie príjmom tejto
právnickej osoby.
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stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka.

(10) Ustanovenia odsekov 1 a 9 sa nevzahujú na
sprostredkovate¾a poistenia z iného èlenského tátu
a sprostredkovate¾a zaistenia z iného èlenského tátu.

(7) Obsah, èlenenie a spôsob predkladania výkazu
o sprostredkovaní poistenia a výkazu o sprostredkovaní zaistenia ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(11) Obsah odbornej skúky pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti, spôsob jej vykonania, výku poplatku za jej vykonanie a ïalie podrobnosti o odbornej
skúke ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.

(8) Poisovací agent, poisovací maklér a sprostredkovate¾ zaistenia sú povinní na poiadanie úradu v lehote ním urèenej vypracova a predloi aktuálne, úplné, pravdivé údaje, doklady a informácie potrebné na
riadny výkon doh¾adu.

Doh¾ad nad sprostredkovaním poistenia
a sprostredkovaním zaistenia
§ 18
Výkon doh¾adu
(1) Doh¾ad nad vykonávaním sprostredkovania poistenia výluèným sprostredkovate¾om poistenia, podriadeným sprostredkovate¾om poistenia, poisovacím
agentom, poisovacím maklérom a nad vykonávaním
sprostredkovania zaistenia sprostredkovate¾om zaistenia, ktorí majú trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo na území iného ako èlenského
tátu, sa vykonáva pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitného zákona.26)
(2) Doh¾adu podlieha za podmienok pod¾a odsekov
10 a 13 aj vykonávanie sprostredkovania poistenia
sprostredkovate¾om poistenia z iného èlenského tátu
a vykonávanie sprostredkovania zaistenia sprostredkovate¾om zaistenia z iného èlenského tátu.
(3) Predmetom doh¾adu pod¾a odseku 1 je dodriavanie ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov v rozsahu z nich vyplývajúcom a veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, ktoré sa
vzahujú na vykonávanie sprostredkovania poistenia
výluèným sprostredkovate¾om poistenia, podriadeným
sprostredkovate¾om poistenia, poisovacím agentom,
poisovacím maklérom a na vykonávanie sprostredkovania zaistenia sprostredkovate¾om zaistenia.
(4) Doh¾ad pod¾a odsekov 1 a 2 vykonáva úrad.
(5) Úrad je povinný umoni príslunému orgánu doh¾adu domovského èlenského tátu vykona doh¾ad na
mieste na území Slovenskej republiky nad vykonávaním sprostredkovania poistenia sprostredkovate¾om
poistenia z iného èlenského tátu alebo nad vykonávaním sprostredkovania zaistenia sprostredkovate¾om
zaistenia z iného èlenského tátu. Tento doh¾ad úrad
umoní vykona po tom, ako ho prísluný orgán doh¾adu domovského èlenského tátu informuje, e chce vykona taký doh¾ad. Úrad je oprávnený zúèastni sa takého doh¾adu.
(6) Poisovací agent, poisovací maklér a sprostredkovate¾ zaistenia sú povinní do 31. marca kalendárneho roka predklada úradu výkaz o sprostredkovaní poistenia alebo výkaz o sprostredkovaní zaistenia pod¾a
26

(9) Úrad spolupracuje s príslunými orgánmi doh¾adu iných èlenských tátov pri výmene informácií týkajúcich sa vykonávania sprostredkovania poistenia
sprostredkovate¾om poistenia a vykonávania sprostredkovania zaistenia sprostredkovate¾om zaistenia.
(10) Ak úrad zistí, e sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu pri vykonávaní sprostredkovania
poistenia poruil veobecne záväzné právne predpisy,
bez zbytoèného odkladu ho vyzve, aby v urèenej lehote
uskutoènil nápravu.
(11) Ak sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského
tátu v urèenej lehote neuskutoèní nápravu, informuje
úrad prísluný orgán doh¾adu domovského èlenského
tátu a poiada ho o vykonanie neodkladných opatrení
potrebných na skonèenie protiprávneho stavu a o poskytnutie informácií o prijatých opatreniach.
(12) Ak napriek opatreniam pod¾a odseku 11 sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu naïalej
poruuje právne predpisy, môe mu úrad po predchádzajúcom informovaní prísluného orgánu doh¾adu
domovského èlenského tátu uloi opatrenia potrebné
na skonèenie protiprávneho stavu vrátane uloenia
opatrení na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, ktoré je povinný vykona.
(13) Ak odníme prísluný orgán doh¾adu domovského
èlenského tátu sprostredkovate¾ovi poistenia z tohto
èlenského tátu oprávnenie na vykonávanie sprostredkovania poistenia, prijme úrad bez zbytoèného odkladu po tom, èo sa o tejto skutoènosti dozvie, opatrenia
na zamedzenie vykonávania sprostredkovania poistenia pod¾a tohto zákona.
(14) Úrad je povinný informova prísluné orgány doh¾adu o sprostredkovate¾och poistenia z iného èlenského tátu a sprostredkovate¾och zaistenia z iného èlenského tátu, ktorým bolo uloené opatrenie na
nápravu, ktoré by viedlo k zrueniu zápisu v registri
v domovskom èlenskom táte.
§ 19
Sankcie
(1) Ak úrad zistí nedostatky v èinnosti sprostredkovate¾a poistenia a sprostredkovate¾a zaistenia, ktorý má
trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky
alebo na území iného ako èlenského tátu, spoèívajúce
najmä v nedodriavaní podmienok alebo povinností vy-

) Zákon è. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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plývajúcich z rozhodnutí úradu, v nedodriavaní alebo
v obchádzaní ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzahujú na vykonávanie sprostredkovania poistenia alebo sprostredkovania zaistenia týmito
osobami, alebo ak zistí, e sprostredkovanie poistenia
alebo sprostredkovanie zaistenia vykonáva osoba, ktorá
nie je registrovaná, alebo bez povolenia, môe úrad pod¾a závanosti, rozsahu, dåky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a) uloi sprostredkovate¾ovi poistenia alebo sprostredkovate¾ovi zaistenia opatrenia na odstránenie
a na nápravu zistených nedostatkov,
b) uloi osobe, ktorá v rozpore s týmto zákonom vykonáva sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia bez zápisu v registri alebo bez prísluného povolenia pod¾a § 14, ukonèi nepovolenú
èinnos,
c) uloi sprostredkovate¾ovi poistenia alebo sprostredkovate¾ovi zaistenia, alebo osobe, ktorá v rozpore s týmto zákonom vykonáva sprostredkovanie
poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia bez zápisu v registri alebo bez prísluného povolenia pod¾a
§ 14, pokutu do 5 000 000 Sk,
d) odobra poisovaciemu agentovi, poisovaciemu
maklérovi alebo sprostredkovate¾ovi zaistenia prísluné povolenie pod¾a § 14.
(2) Sankcie pod¾a odseku 1 mono uklada samostatne alebo súbene a opakovane. Sankcie pod¾a odseku 1
písm. a), b) a písm. d) mono uloi do dvoch rokov od
zistenia nedostatkov, najneskôr vak do piatich rokov
od ich vzniku. Pokutu pod¾a odseku 1 písm. c) mono
uloi do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr vak do troch rokov od ich vzniku.
(3) Úrad je oprávnený aj mimo konania o uloení
sankcie prerokova nedostatky v èinnosti sprostredkovate¾a poistenia alebo sprostredkovate¾a zaistenia
s ním alebo s navrhovate¾om, ktorí sú povinní poskytnú úradu ním poadovanú súèinnos.
(4) Úrad môe uloi za poruenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo iných veobecne záväzných
právnych predpisov, ktoré sa vzahujú na vykonávanie
sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia, alebo za poruenie podmienok alebo povinností
uloených rozhodnutím vydaným úradom pod¾a
závanosti, rozsahu, dåky trvania, následkov a povahy
zistených nedostatkov
a) tatutárnemu orgánu, èlenovi tatutárneho orgánu
alebo èlenovi dozornej rady poisovacieho agenta,
poisovacieho makléra, sprostredkovate¾a zaistenia,
vedúcemu poboèky výluèného sprostredkovate¾a
poistenia, poisovacieho agenta, poisovacieho makléra alebo sprostredkovate¾a zaistenia pokutu a do
výky dvanásnásobku mesaèného priemeru jeho
celkových príjmov od poisovne, poisovacieho agenta, poisovacieho makléra, sprostredkovate¾a zaistenia alebo od poboèky výluèného sprostredkovate¾a
poistenia, poisovacieho agenta, poisovacieho makléra alebo sprostredkovate¾a zaistenia,
b) vedúcemu zamestnancovi sprostredkovate¾a poistenia a sprostredkovate¾a zaistenia pokutu najviac do
výky esnásobku mesaèného priemeru jeho celko-
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vých príjmov od sprostredkovate¾a
a sprostredkovate¾a zaistenia.

poistenia

(5) O kadej sankcii uloenej sprostredkovate¾ovi poistenia so sídlom na území iného ako èlenského tátu
alebo sprostredkovate¾ovi zaistenia so sídlom na území
iného ako èlenského tátu informuje úrad prísluný orgán doh¾adu tohto tátu.
(6) Pokuta pod¾a odseku 1 písm. c) je splatná do 30
dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o uloení pokuty. Pokuty sú príjmom tátneho rozpoètu.
Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
§ 20
(1) Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.
(2) Ministerstvo je vo vzahu k orgánom Európskej
únie notifikaèným orgánom v oblasti sprostredkovania
poistenia a sprostredkovania zaistenia.
(3) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje osobitný zákon,26) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 21
(1) Osoba, ktorá vykonávala sprostredkovanie poistenia v súlade s doterajími predpismi a ktorá chce
vykonáva sprostredkovanie poistenia pod¾a tohto zákona, je povinná do 31. decembra 2006 poda iados
o udelenie prísluného povolenia pod¾a tohto zákona
alebo navrhovate¾ musí v tejto lehote poda návrh na
zápis tejto osoby do registra.
(2) Ak osoba pod¾a odseku 1 nepodá v lehote pod¾a
odseku 1 iados o udelenie prísluného povolenia pod¾a tohto zákona alebo iaden navrhovate¾ nepodá návrh na zápis tejto osoby do registra, jej povolenie pod¾a
doterajích predpisov alebo oprávnenie poisovacieho
agenta vykonáva sprostredkovanie poistenia v mene
jednej poisovne bez povolenia pod¾a doterajích predpisov uplynutím tejto lehoty zaniká.
(3) Ak osoba pod¾a odseku 1 podala iados o udelenie prísluného povolenia pod¾a tohto zákona vèas alebo bol vèas podaný návrh navrhovate¾om na jej zápis do
registra, povolenie pod¾a doterajích predpisov alebo
oprávnenie pod¾a odseku 2 jej zaniká dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o iadosti pod¾a odseku 1 alebo dòom zápisu do registra.
(4) Konania o uloení pokút alebo iných sankcií
poisovacím agentom a poisovacím maklérom zaèaté
predo dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa
dokonèia pod¾a doterajích predpisov. Odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa nedostatky zistené
v èinnosti poisovacích agentov, poisovacích maklérov
a iných osôb, ku ktorým dolo pod¾a doterajích predpisov a o ktorých sa neviedlo konanie pod¾a doterajích
predpisov, posudzujú a prejednávajú pod¾a tohto zákona, ak ide o také nedostatky, ktoré sa posudzujú ako
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nedostatky aj pod¾a tohto zákona. Odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona vak mono uloi len
takú sankciu, ktorú umoòuje tento zákon. Právne
úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.
(5) Konania o udelení povolenia na vykonávanie èinnosti poisovacieho makléra alebo povolenia na vykonávanie èinnosti poisovacieho agenta zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona sa dokonèia pod¾a
tohto zákona.
(6) Na lehoty, ktoré sa v deò nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona ete neskonèili, sa vzahujú ustanovenia
doterajích predpisov. Ak doterajie predpisy neustanovovali lehoty na vydanie rozhodnutia alebo na vykonanie iných úkonov v konaniach zaèatých pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, lehoty pod¾a tohto
zákona sa uplatnia tým, e zaèínajú plynú dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(7) Lehota pod¾a § 12 ods. 4 je do 31. decembra 2006
desa dní.
(8) Vydávanie veobecne záväzných právnych predpisov na vykonanie jednotlivých splnomocòovacích ustanovení tohto zákona prechádza od 1. januára 2006 do
pôsobnosti Národnej banky Slovenska.
Èl. II
Zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 430/2003 Z. z., zákona è. 186/2004 Z. z., zákona
è. 580/2004 Z. z., zákona è. 645/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z. a zákona è. 7/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno d).
2. V § 2 ods. 1 sa slová zmlúv o sprostredkovaní poistenia s poisovacími maklérmi a poisovacími agentmi,
nahrádzajú slovami zmlúv s výluèným sprostredkovate¾om poistenia,1a) poisovacím agentom1b) a poisovacím
maklérom,1c) ktorých obsahom je sprostredkovanie poistenia, vykonávanie èinností súvisiacich s registráciou výluèného sprostredkovate¾a poistenia, zabezpeèovanie odbornej prípravy sprostredkovate¾ov poistenia,1d).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 1d znejú:

1a) § 4 zákona è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia
a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
1b) § 6 zákona è. 340/2005 Z. z.
1c) § 7 zákona è. 340/2005 Z. z.
1d) § 3 zákona è. 340/2005 Z. z..
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vykonávanie èinnosti poisovacieho makléra alebo povolenie na vykonávanie èinnosti poisovacieho agenta,
alebo nepôsobila v posledných desiatich rokoch ako
poisovací maklér, ktorému bolo odòaté povolenie na
vykonávanie èinnosti, alebo poisovací agent, ktorému
bolo odòaté povolenie na vykonávanie èinnosti, nahrádzajú slovami povolenie na vykonávanie sprostredkovania poistenia poisovacím agentom, povolenie na vykonávanie sprostredkovania poistenia
poisovacím maklérom2a) alebo povolenie na vykonávanie sprostredkovania zaistenia sprostredkovate¾om zaistenia alebo nepôsobila v posledných desiatich rokoch
ako výluèný sprostredkovate¾ poistenia, podriadený
sprostredkovate¾ poistenia,2b) poisovací agent alebo
poisovací maklér, ktorému bolo odobraté prísluné
povolenie alebo bol zruený zápis v registri sprostredkovate¾ov poistenia a sprostredkovate¾ov zaistenia,2c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 2a a 2c znejú:

2a) § 7 zákona è. 340/2005 Z. z.
2b) § 5 zákona è. 340/2005 Z. z.
2c) § 11 zákona è. 340/2005 Z. z..

5. V § 3 písm. a) tvrtom bode sa slová vo funkcii
uvedenej v § 13 ods. 8 písm. b) v poisovacom maklérovi
alebo poisovacom agentovi nahrádzajú slovami nebola tatutárnym orgánom, èlenom tatutárneho orgánu alebo vedúcim zamestnancom v poisovacom agentovi, poisovacom maklérovi alebo sprostredkovate¾ovi
zaistenia.
6. § 13 sa vypúa.
7. V § 34 sa vypúa odsek 9.
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 9.
8. V § 38 ods. 10 sa slová poisovací agent alebo
poisovací maklér vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami sprostredkovate¾ poistenia18aa) v príslunom tvare.
Poznámka pod èiarou k odkazu 18aa znie:

18aa) § 2 písm. c) zákona è. 340/2005 Z. z..

9. V § 39 ods. 1 úvodná veta znie:
(1) Poisovòa a poboèka zahraniènej poisovne sú
povinné.
10. V § 39 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) uzaviera zmluvy, ktorých obsahom je sprostredkovanie poistenia, so sprostredkovate¾mi poistenia,
ktorí sú zapísaní v registri sprostredkovate¾ov poistenia a sprostredkovate¾ov zaistenia, alebo s osobami pod¾a osobitného predpisu.18ha).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18ha znie:

18ha) § 1 ods. 2 písm. f) zákona è. 340/2005 Z. z..

Poznámka pod èiarou k odkazu 1e znie:

11. V § 39 ods. 2 prvej vete sa slová Poisovòa, poboèka zahraniènej poisovne a poisovací maklér sú povinní nahrádzajú slovami Poisovòa a poboèka zahraniènej poisovne sú povinné a v druhej vete sa slová
poisovòa, poboèka zahraniènej poisovne a poisovací maklér nahrádzajú slovami poisovòa a poboèka
zahraniènej poisovne.

4. V § 3 písm. a) druhom bode sa slová povolenie na

12. V § 40 písm. c) sa slová sprostredkovanie poistenia pod¾a tohto zákona nahrádzajú slovami spro-

3. V § 2 ods. 2 sa za slová ich poboèkami, vkladajú
slová uzavieranie zmlúv so sprostredkovate¾mi zaistenia,1e) ktorých obsahom je sprostredkovanie zaistenia,
vykonávanie èinností súvisiacich s registráciou sprostredkovate¾a zaistenia,.
1e) § 9 zákona è. 340/2005 Z. z..
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stredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia pod¾a osobitného predpisu19a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

19a) Zákon è. 340/2005 Z. z..

13. V § 40 písm. d) sa slová poisovací agent, poisovací maklér nahrádzajú slovami sprostredkovate¾ poistenia, sprostredkovate¾ poistenia z iného èlenského tátu,
sprostredkovate¾ zaistenia, sprostredkovate¾ zaistenia
z iného èlenského tátu.
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2. V § 1 ods. 3 písm. a) sa slová poisovacími maklérmi, poisovacími agentmi nahrádzajú slovami sprostredkovate¾mi poistenia, sprostredkovate¾mi zaistenia.
3. V § 40 ods. 3 druhej vete sa slová poisovacích
maklérov nahrádzajú slovami poisovacích agentov,
poisovacích maklérov a sprostredkovate¾ov zaistenia.
4. V § 40 ods. 4 druhej vete sa slová poisovacích
maklérov nahrádzajú slovami poisovacích agentov,
poisovacích maklérov a sprostredkovate¾ov zaistenia.

14. V § 41 ods. 1 sa za slovami vyrovnací správcovia
vypúa èiarka a slová poisovací agenti, zodpovední
aktuári, poisovací makléri sa nahrádzajú slovami
zodpovední aktuári.

5. V § 46 prvom bode sa za slovami è. 439/2004 Z. z.
slovo a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto
slová: èl. IV zákona è. 340/2005 Z. z..

15. V § 42 ods. 1 sa za slovami zahraniènej zaisovne
vypúa èiarka a slová poisovacieho makléra,
poisovacieho agenta.

Èl. VI

16. V § 49 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 13 sa oznaèujú ako odseky 2
a 12.
17. V § 63 ods. 2 sa slová právnická osoba, ktorej bolo
odòaté takéto povolenie, nahrádza slovom úrad.
18. V § 65a ods. 1 poslednej vete sa slová poisovacieho makléra nahrádzajú slovami sprostredkovate¾a
poistenia.
Èl. III
Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 430/2002 Z. z.,
zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 165/2003 Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 554/2004 Z. z. a zákona è. 747/2004 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 5 písm. k) sa za slovo poistenia vkladajú slová
alebo zaistenia.
Èl. IV
Zákon è. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z. a zákona è. 747/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová poisovacieho makléra
nahrádzajú slovami sprostredkovate¾a poistenia
a sprostredkovate¾a zaistenia.
Èl. V

Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona è. 350/2004 Z. z. a zákona è. 651/2004 Z. z. sa
mení takto:
V § 37 ods. 1 sa slová súvisiacich sluieb poskytovaných poisovacími maklérmi a poisovacími agentmi
nahrádzajú slovami sprostredkovania poistenia
a sprostredkovania zaistenia pod¾a osobitného
predpisu16).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:

16) Zákon è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. VII
Zákon è. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 445/2003 Z. z. a zákona è. 5/2005 Z. z. sa mení takto:
V prílohe è. 1 druhom bode sa slová poisovacích
agentov a maklérov nahrádzajú slovami sprostredkovate¾ov poistenia a sprostredkovate¾ov zaistenia.
Èl. VIII
Zákon è. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej èinnosti v znení zákona
è. 483/2001 Z. z., zákona è. 566/2001 Z. z., zákona
è. 445/2002 Z. z. a zákona è. 171/2005 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
sprostredkovate¾ poistenia a sprostredkovate¾ zaistenia,8a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení
a dopåòa takto:

8a) Zákon è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa za slová Zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov. vkladajú slová Zákon è. 340/2005 Z. z.
o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. IX
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
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Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z.,
420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z.,
544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z.,
656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z. a
331/2005 Z. z. sa dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

V § 3 ods. 1 písm. c) iestom bode sa slová maklérov,
agentov nahrádzajú slovami sprostredkovate¾ov poistenia, sprostredkovate¾ov zaistenia.
Èl. X
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 95/2002 Z. z.
o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 430/2003 Z. z., zákonom è. 186/2004 Z. z., zákonom è. 580/2004 Z. z., zákonom è. 645/2004 Z. z.,
zákonom è. 747/2004 Z. z., zákonom è. 7/2005 Z. z.
a týmto zákonom.
Èl. XI
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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