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1 Zhrnutie 
Tato správa bola vytvorená v súlade s platnou legislatívou za rok 2016 prvý krát. V priebehu obdobia, 

ktoré zahŕňa táto správa nedošlo k významným zmenám v rizikovom profile.  

Medzi významné faktory, ktoré sa udiali v roku 2016 patrí zmena sídla spoločnosti (od 1.1.2016) 

a rozšírenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti o odvetvia neživotného poistenia (od 

12.7.2016). 

 

2 Činnosť a výkonnosť 

2.1 Činnosť 

Názov a sídlo poisťovne :     NN Životná poisťovňa, a.s. 

 Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, PSČ 811 02 

(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „NN“)) 

      

Deň vzniku Spoločnosti : 5. júna 1996   
 
IČO : 35 691 999 
 
Právna forma Spoločnosti : akciová spoločnosť 
 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
 Bratislava I, oddiel Sa,  Vložka č.: 1095/B 
 
Orgán dohľadu zodpovedný za finančný  Národná banka Slovenska 

dohľad nad Spoločnosťou:   Imricha Karvaša 1 

      813 25 Bratislava 

 

Externý audítor Spoločnosti:   KPMG Slovensko spol. s r.o. 

      Dvořákovo nábr. 10 

      811 02  Bratislava  

      IČO: 31 348 238 

 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  
 Bratislava I, oddiel Sro,  Vložka č.: 4864/B 

 

 



 

5 
 

NN Životná poisťovňa, a.s. je spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike. Spoločnosť má oprávnenie na 
vykonávanie poisťovacej činnosti, v rámci ktorej sa povoľujú vykonávať poistné odvetvia pre poistný 
druh životného poistenia a neživotného poistenia podľa prílohy č. 1 s názvom Klasifikácia poistných 
odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu č. 1 k zákonu č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve (ďalej 
len „zákon o poisťovníctve“) nasledovne: 

Životné poistenie Poistné odvetvie : 
 
1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, pre 

prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, 
2. Dôchodkové poistenie, 
3. Doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane 

práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo 
choroby, 

4. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad 
uzavretia manželstva, 

5. Poistenie podľa bodov 1, 2 a 4 spojené s investičnými fondmi, 
6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú 

platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške .    

 

Neživotné poistenie Poistné odvetvie : 

1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)  
a) fixné peňažné plnenie,  
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia,  
c) s kombinovaným plnením,  
d) cestujúcich,  
e) individuálne zdravotné poistenie.  

2. Poistenie choroby  
a) fixné peňažné plnenie,  
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, 
c) s kombinovaným plnením,  
d) individuálne zdravotné poistenie. 

Spoločnosť ďalej v rámci svojich podnikateľských aktivít uskutočňuje činnosti samostatného finančného 
agenta pre oblasť finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, doplnkového 
dôchodkového sporenia, prijímania vkladov a poskytovania úverov. 

Spoločnosť patrí do finančnej skupiny NN Group N.V., ktorá je v Slovenskej republike zastúpená 

viacerými subjektmi. Vôľa akcionárov a spoločná stratégia NN Group na jednotlivé právne subjekty je 

transferovaná prostredníctvom vytvorených poradných orgánov, obvykle vo forme komisií (committee) 

na úrovni NN Group, kde majú jednotlivé subjekty svojich zástupcov.  

Jediným akcionárom Spoločnosti je spoločnosť NN Continental Europe Holdings, B.V., so sídlom Haag, 
Holandsko, s kanceláriami na adrese Schenkkade 65, 2595 AS Haag, Holandsko, zapísaná v obchodnom 
registri Holandskej obchodnej komory pod č. 33002024. 
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Najvyššou materskou spoločnosťou (angl. „Ultimate shareholder“) je NN Group N.V., so sídlom Haag, 
Holandsko.  

 

 

Spoločnosť dňa 20. augusta 2005 zriadila v  Českej republike organizačnú zložku, ktorá je zapísaná 

v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 52042. 

 

Označenie organizačnej zložky: NN Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku  

 (ďalej len „Organizačná zložka“) 

Sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25, PSČ 150 00 

IČO: 27 366 421 

Vedúci organizačnej zložky: Jiří Čapek, MBA 

Zriaďovateľ: NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 35 691 999 

 
 

NN Group N.V. 

Netherlands 

NN Insurance Eurasia 
N.V.  

Netherlands 

NN Continental Europe 
Holdings B.V. 

Netherlands 

Insurance entities in 
Europe, outside the 

Netherlands - including 
NN Životná poisťovňa, 

a.s. 

Nationale-Nederlanden 
Nederland B.V. 

Netherlands 

Insurance entities in the 
Netherlands 

NN Insurance Support 
Nederland B.V. 

Netherlands 

NN Investment Partners 
Holdings N.V. 

Netherlands 

Asset management 
entities  

Nationale-Nederlanden 
Interfinance B.V. 

Netherlands 

Asset management 
entity in India 

NN Life Insurance 
Company, Ltd. 

Japan 

Insurance entity in 
Japan 

NN Operations (Ireland) 
Limited 

Ireland 

Nationale-Nederlanden 
Internationale 

Schadeverzekering S.E. 
UK 

NN Insurance 
International B.V. 

Netherlands 

Nationale-Nederlanden 
Bank N.V. 

Netherlands 
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Predmetom podnikania Organizačnej zložky je vykonávanie poisťovacej činnosti, v rámci ktorej 
sa povoľujú vykonávať poistné odvetvia pre poistný druh životného poistenia a neživotného poistenia 
pre poistné odvetvia podľa prílohy s názvom Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá 
tvorí prílohu č. 1 k zákonu o poisťovníctve nasledovne: 
 
Životné poistenie Poistné odvetvie : 

 
1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, pre 

prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, 
2. Dôchodkové poistenie, 
3. Doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane 

práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo 
choroby, 

4. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad 
uzavretia manželstva, 

5. Poistenie podľa bodov 1, 2 a 4 spojené s investičnými fondmi, 
6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú 

platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške 
 

Neživotné poistenie Poistné odvetvie : 

1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)  
a) fixné peňažné plnenie,  
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia,  
c) s kombinovaným plnením,  
d) cestujúcich,  
e) individuálne zdravotné poistenie.  

2. Poistenie choroby  
a) fixné peňažné plnenie,  
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, 
c) s kombinovaným plnením,  
d) individuálne zdravotné poistenie. 

 

2.2 Výkonnosť v oblasti upisovania 

Spoločnosť predávala produkty investičného životného poistenia (najmä produkt NN Smart) i tradičného 

životného poistenia (najmä produkt Komplet). Počas roka 2016 predstavila produkt NN Protect, produkt 

rizikového životného poistenia a ukončila predaj produktu Komplet. Všetky produky sú doplnené 

ponukou pripoistení v oblasti rizík (smrť, úraz, choroba). 

Vzhľadom na nízke úrokové sadzby a dobrú dostupnosť úverov sa trh so životným poistením čoraz viac 

orientuje na predaj rizík, osobitne vážnych rizík ako smrť, invalidita, kritické choroby. NN na to reagovala 

spustením predaja čisto rizikového životného poistenia NN Protect (v apríli 2016) a ďalšími 

produktovými úpravami (napríklad vylepšenie pripoistenia doby nevyhnutného liečenia úrazu). 

Vývoj predpísaného poistného je zverejnený v účtovej závierke Spoločnosti, vrátane porovnaní. 
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Spoločnosť predáva produkty v Slovenskej republike. 

V priebehu roka 2016 Spoločnosť nezmenila prístup k technikám zmierňovania rizík, využíva najmä 

upisovací proces a zaistenie niektorých upísaných rizík. V priebehu roka 2016 došlo k rozšíreniu 

zaistného krytia o pasívny terorizmus. Počas roka 2016 Spoločnosť predávala najme riziká vo forme 

pripoistení. Tie sú vykázané najme v rámci skupiny činností Zdravotné poistenie (okrem pripoistení pre 

prípad smrti, ktoré je v rámci Ostatného životného poistenia). 

Náklady na poistné plnenie sú monitorované na pravidelnej (mesačnej) báze. Počas roka 2016 boli 

revidované niektoré pripoistenia s cieľom obmedzenie možností poistných podvodov. 

Základné ukazovateľa výkonnosti v oblasti upisovania po významných skupinách činnosti sú nasledujúcej 

tabuľke. 

v tis. EUR 
Zdravotné 
poistenie 

Poistenie s 
podielom na 

zisku 

Poistenie 
viazané na 
index a na 
podielové 

fondy 

Ostatné 
životné 

poistenie Spolu 

Predpísané poistné 

  Brutto 20 623 14 742 35 655 3 491 74 512 

   Podiel zaisťovateľov 0 0 190 557 746 

   Netto 20 623 14 742 35 465 2 934 73 765 

Zaslúžené poistné 

  Brutto 20 592 14 911 35 655 3 477 74 635 

   Podiel zaisťovateľov 0 0 190 557 746 

   Netto 20 592 14 911 35 465 2 920 73 889 

Náklady na poistné plnenia (vzniknuté) 

  Brutto 5 248 18 554 23 781 1 682 49 265 

   Podiel zaisťovateľov -105 0 92 98 84 

   Netto 5 353 18 554 23 689 1 584 49 181 

Zmena stavu ostatných technických rezerv 

  Brutto 507 51 7 663 -566 7 654 

   Podiel zaisťovateľov 7 0 0 0 7 

   Netto 500 51 7 663 -566 7 648 

Vzniknuté náklady 8 819 2 766 11 645 1 499 24 729 

   Administratívne náklady 

    Brutto 906 593 1 755 202 3 457 

     Podiel zaisťovateľov 0 0 0 0 0 

     Netto 906 593 1 755 202 3 457 

   Náklady na správu investícií 

    Brutto 0 216 117 0 333 

     Podiel zaisťovateľov 0 0 0 0 0 

     Netto 0 216 117 0 333 
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v tis. EUR 
Zdravotné 
poistenie 

Poistenie s 
podielom na 

zisku 

Poistenie 
viazané na 
index a na 
podielové 

fondy 

Ostatné 
životné 

poistenie Spolu 

   Náklady na likvidáciu poistných udalostí 

    Brutto 218 0 0 0 218 

     Podiel zaisťovateľov 0 0 0 0 0 

     Netto 218 0 0 0 218 

   Náklady na obstaranie 

    Brutto 2 796 138 1 210 677 4 822 

     Podiel zaisťovateľov 0 0 0 0 0 

     Netto 2 796 138 1 210 677 4 822 

   Režijné náklady 

    Brutto 4 899 1 818 8 562 619 15 899 

     Podiel zaisťovateľov 0 0 0 0 0 

     Netto 4 899 1 818 8 562 619 15 899 

Ostatné náklady 0 

Náklady celkom 24 729 

Celková výška odkupov 53 3 785 20 809 769 25 416 

 

2.3 Výkonnosť v oblasti investícií 

Po prvotnom účtovaní je finančný majetok určený na predaj a finančný majetok oceňovaný reálnou 

hodnotou cez výkaz ziskov a strát následne oceňovaný reálnou hodnotou bez odpočítania transakčných 

nákladov, ktoré môžu vzniknúť pri jeho vyradení. 

Reálna hodnota kótovaného finančného majetku je založená na jeho kurze nákupu (BID price) ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ak trh pre určitý finančný majetok nie je aktívny, reálnu hodnotu 

určí Spoločnosť pomocou oceňovacích metód. Oceňovacie metódy predstavujú napríklad použitie 

nedávno realizovaných transakcií za bežných obchodných podmienok, odkazovanie na iné finančné 

nástroje, ktoré sú v podstate rovnaké, analýza diskontovaných peňažných tokov a oceňovacie modely 

opcií.  

Ak nie je možné ku dňu ocenenia spoľahlivo určiť reálnu hodnotu finančného majetku z dôvodu 

neexistencie aktívneho trhu, reálna hodnota je stanovená s použitím oceňovacej techniky. Oceňovacie 

techniky zahŕňajú použitie dostupných posledných trhových transakcií uskutočňovaných za obvyklých 

podmienok medzi znalými a ochotnými stranami, porovnanie s aktuálnou reálnou hodnotou iného 

finančného nástroja, ktorý je prakticky rovnakého charakteru, analýzu diskontovaných peňažných tokov 

a modely stanovenia ceny opcie. Pokiaľ už existuje oceňovacia technika bežne používaná účastníkmi trhu 

na ocenenie finančného nástroja a táto technika ukázala, že môže poskytnúť spoľahlivé odhady cien 

získané zo skutočných trhových transakcií, potom sa použije táto technika.. 
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Ak hodnota cenného papiera nie je spoľahlivo určiteľná, tak je oceňovaný obstarávacou cenou a je 

predmetom testu na znehodnotenie. Investície držané do splatnosti a úvery a pohľadávky sú oceňované 

zostatkovou hodnotou (angl. amortized cost) s použitím efektívnej úrokovej miery zníženou o zníženie 

hodnoty. 

Realizované a nerealizované zisky a straty vyplývajúce zo zmien reálnej hodnoty finančného majetku 

oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát sú účtované cez výkaz ziskov a strát v období, 

kedy nastanú. Čistá zmena v reálnej hodnote finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou 

a úrokové výnosy sú vykázané vo výkaze ziskov a strát. 

Nerealizované zisky a straty vyplývajúce zo zmien reálnej hodnoty finančného majetku určeného 

na predaj a pre SII výkazníctvo aj majetok držaný do splatnosti sú vykázané vo vlastnom imaní, 

vrátanie kurzových rozdielov a odloženej dane. V prípade, že finančný majetok určený na predaj alebo 

držaný do splatnosti je predaný, alebo dôjde k zníženiu jeho hodnoty, tak sa kumulované zisky a straty 

pôvodne vykázané vo vlastnom imaní vykážu vo výkaze ziskov a strát. Ak je finančný majetok určený na 

predaj alebo držaný do splatnosti úročený, úrok vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery 

a kurzové rozdiely zo zmeny menového kurzu sú vykázané vo výkaze ziskov a strát. 

Úrokové výnosy a náklady sú vykazované vo výkaze ziskov a strát použitím efektívnej úrokovej miery. 

Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje odhadované budúce peňažné platby a príjmy 

počas životnosti finančného majetku alebo záväzku (prípadne, ak je to vhodné, obdobia kratšieho) na 

účtovnú hodnotu finančného majetku alebo záväzku. Efektívna úroková miera sa stanovuje pri prvotnom 

vykázaní finančného majetku a záväzku a neskôr sa nereviduje. 

Výpočet efektívnej úrokovej miery zahŕňa všetky zaplatené poplatky a bázické body alebo prijaté 

transakčné náklady a diskonty alebo prémie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej 

miery. Transakčné náklady sú prírastkové náklady, ktoré sa dajú priamo priradiť nadobudnutiu, vydaniu 

alebo vyradeniu finančného majetku alebo záväzku. Úrokové výnosy a náklady z majetku a záväzkov 

v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát sa vykazujú v rámci finančných výnosov a nákladov, zmeny 

reálnych hodnôt sa vykazujú v čistom zisku z finančných operácií.  

Úrokové výnosy a náklady z majetku a záväzkov na obchodovanie sú považované v obchodných 

operáciách za príležitostné a sú vykazované v čistom zisku z finančných operácií spolu so všetkými 

ostatnými zmenami reálnych hodnôt majetku a záväzkov na obchodovanie.  

Výnosy z finančného majetku obsahujú úrokové výnosy, výnosy z dividend, čistý zisk z precenenia 

finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou oproti nákladom a výnosom a realizované výnosy 

z finančného majetku určeného na predaj. 

Všetok finančný majetok je prvotne zaúčtovaný v reálnej hodnote zvýšenej o transakčné náklady 

v prípade všetkých aktív, ktoré nie sú zaradené ako oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov 

a strát. 

Vyššie popísané postupy neboli v rokoch 2016 a 2015 menené. 

Spoločnosť neinvestuje do sekuritizácií. 



 

11 
 

2.4 Výkonnosť v oblasti iných činností 

Spoločnosť vykonáva iba činnosti zapísané v obchodnom registri a tak nemá iné významné príjmy 

a výdavky ako popísané vyššie. 

2.5 Ďalšie informácie 

S účinnosťou od 1.1.2016 Spoločnosť zmenila sídlo z predchádzajúceho sídla na Trnavskej ceste 50/B, 

821 02 Bratislava na súčasné sídlo na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.  

 

Spoločnosti bolo Rozhodnutím Národnej banky Slovenska zo dňa 11.7.2016, právoplatným dňa 

12.7.2016 zmenené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti tak, že Národná banka Slovenska 

rozšírila povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti Spoločnosti o poistné odvetvia neživotného 

poistenia uvedené v Prílohe č. 1 zákona o poisťovníctve – Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných 

druhov 

Časť A – odvetvia neživotného poistenia 

1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)  
a) fixné peňažné plnenie,  
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, 
c) s kombinovaným plnením,  
d) cestujúcich,  
e) individuálne zdravotné poistenie.  

 

2. Poistenie choroby  
a) fixné peňažné plnenie,  
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, 
c) s kombinovaným plnením,  
d) individuálne zdravotné poistenie. 

 

 

3 Systém správy a riadenia 

3.1 Všeobecné informácie o systéme správy a riadenia 

3.1.1 Základné princípy 

 

Základným interným predpisom v procese riadenia Spoločnosti je Koncepcia správy a riadenia - 

Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok, ktorý je definovaný v súlade s Obchodným 
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zákonníkom, zákonom o poisťovníctve, stanovami a ďalšími internými predpismi NN Životnej poisťovne, 

a.s. a jeho účelom je: 

a) popísať organizačnú štruktúru na základe firemnej politiky akcionárov a stratégie Spoločnosti, 
b) nastaviť zodpovednosti v rámci Spoločnosti, 
c) nastaviť spôsob konania a podpisovania za Spoločnosť, 
d) nastaviť spôsob určenia limitov  z hľadiska kompetencií. 
 
Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok je platný pre všetkých zamestnancov, členov 

predstavenstva a členov dozornej rady Spoločnosti. 

V organizačnej štruktúre sa dodržiava striktná procesná orientácia. Hlavným cieľom je spojiť strategické 

ciele s procesmi a dosiahnuť efektívnu, flexibilnú a plochú organizačnú štruktúru.  

Organizačná štruktúra bola vytvorená na základe týchto princípov:  

a) princíp plochej organizačnej štruktúry – organizačná štruktúra obsahuje minimálny počet riadiacich 
úrovní, 

b) princíp procesného usporiadania organizačnej štruktúry – cieľom procesného usporiadania 
organizačnej štruktúry je uspokojiť požiadavky klienta za účelom maximalizácie zisku, minimalizácie 
nákladov a udržania konkurencieschopnosti, 

c) horizontálne delenie organizačnej štruktúry je založené na procesnej orientácii,  
d) jasné definovanie zodpovedností a väzieb, 
e) princíp kontroly štyroch očí, 
f) zavedenie medzinárodných štandardov NN Group. 
 
Na čele Spoločnosti je generálny riaditeľ. Generálny riaditeľ je zamestnancom v priamej riadiacej 

pôsobnosti predstavenstva. Generálny riaditeľ vykonáva zároveň funkciu FATCA Officera. 

Poradné orgány - komisie sú účelovo organizované skupiny zamestnancov a tretích osôb v rámci NN 

Group, ktoré umožňujú vedúcim zamestnancom využívať skúsenosti a poznatky pri posudzovaní a 

riešení problémov. Poradné orgány sú väčšinou stále, ale spravidla nemajú rozhodovaciu právomoc, ak 

štatút alebo zákon neurčia inak. Svoje závery predkladajú príslušnému vedúcemu zamestnancovi, resp. 

predstavenstvu vo forme stanoviska. Pracujú podľa svojho rokovacieho poriadku (štatútu), pokiaľ je to 

vhodné a potrebné. Štatút príslušného poradného orgánu schvaľuje predstavenstvo.  

Na spracovanie závažných koncepčných a iných materiálov, príp. z iných závažných dôvodov sa môžu 

vytvárať pracovné skupiny. Pracovné skupiny sú napr. odborné realizačné a projektové tímy, ktoré sa 

podieľajú na spracovaní koncepčných materiálov a projektov, vyžadujúcich uplatnenie viacerých 

odborných hľadísk. Do tejto formy práce je možné zapojiť odborníkov z rôznych organizačných útvarov, 

príp. externých zamestnancov. 

Spoločnosť vykonáva svoju činnosť prostredníctvom organizačných jednotiek, ktorými sú ústredie a 

obchodné siete, resp. pobočky obchodných sietí. Ich pôsobnosť je vymedzená ako výkon činností, prác, 

úloh a povinností v záujme dosiahnutia spoločného cieľa v rámci podnikateľskej činnosti Spoločnosti.  
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Odborná pôsobnosť jednotlivých organizačných útvarov je vymedzená Koncepciou správy a riadenia - 

Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok. Organizačné útvary sa môžu vytvárať, meniť alebo 

rušiť len na základe rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti.  

Ústredie zabezpečuje koncepčnú,  riadiacu, obchodno-metodickú a kontrolnú činnosť. Pritom najmä: 

a) pripravuje podklady pre rokovanie a rozhodovanie orgánov Spoločnosti, zabezpečuje a podieľa sa 

na výkone ich rozhodnutí, 

b) metodicky usmerňuje a organizuje výkon činnosti jednotlivých organizačných útvarov, pobočiek, 

c) zabezpečuje vzťahy Spoločnosti k štátnemu rozpočtu, Ministerstvu financií SR a Národnej banke 

Slovenska ako orgánu dohľadu nad poisťovníctvom, ústrediam iných poisťovní, a tretím osobám, 

d) zabezpečuje  vzťahy Spoločnosti k akcionárom a  zahraničným obchodným partnerom, 

e) zabezpečuje ďalšie činnosti určené Koncepciou správy a riadenia - Organizačný, kompetenčný a 

podpisový poriadok v súlade s platným právnym poriadkom, prípadne činnosti podľa rozhodnutí 

predstavenstva. 

Základnými organizačnými útvarmi ústredia sú úsek (na jeho čele stojí riaditeľ, ktorý je zároveň členom 

predstavenstva - finančný riaditeľ, prevádzkový riaditeľ, riaditeľ ľudských zdrojov a obchodný riaditeľ), 

odbor (na jeho čele stojí riaditeľ), oddelenie (na jeho čele stojí manažér) a team (na jeho čele stojí 

teamleader).  

Obchodná sieť je obchodný organizačný útvar a pobočka je regionálny obchodný organizačný útvar 

v rámci obchodnej siete. Ich hlavnou úlohou je najmä: 

a) obchodná činnosť v oblasti životného poistenia, 

b) činnosť pri rozvoji vlastnej obchodnej siete v regióne, kontrola plnenia jej úloh,  

c) činnosť v oblasti finančného sprostredkovania v súlade s príslušnými povoleniami orgánu dohľadu 

nad poisťovníctvom a ustanoveniami zmlúv uzavretých s  finančnými agentmi. 

Okrem organizačných útvarov môžu byť v rámci Spoločnosti zriadené podľa potreby stále alebo ad hoc 

poradné orgány, a to komisie (committee).  

3.1.2 Orgány Spoločnosti 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva 

jediný akcionár Spoločnosti - spoločnosť NN Continental Europe Holdings, B.V., so sídlom Haag, 

Holandsko, s kanceláriami na adrese Schenkkade 65, 2595 AS Haag, Holandsko, zapísaná v obchodnom 

registri Holandskej obchodnej komory pod č. 33002024. 

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: 

a) zmena stanov, 
b) voľba a odvolanie členov dozornej rady vrátane jej predsedu s výnimkou členov dozornej rady 

volených a odvolávaných zamestnancami Spoločnosti; dňom začatia alebo dňom skončenia funkcie 
člena dozornej rady, resp. predsedu dozornej rady je deň prijatia rozhodnutia valným 
zhromaždením Spoločnosti, ak valné zhromaždenie v rozhodnutí neurčí iný deň, 
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c) voľba a odvolanie členov predstavenstva vrátane jeho predsedu; dňom začatia alebo dňom 
skončenia funkcie člena predstavenstva, resp. predsedu predstavenstva je deň prijatia rozhodnutia 
valným zhromaždením Spoločnosti, ak valné zhromaždenie v rozhodnutí neurčí iný deň, 

d) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady vrátane jej predsedu a členov 
predstavenstva vrátane jeho predsedu a schvaľovanie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady 
vrátane jej predsedu a zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva vrátane jeho predsedu, 

e) schválenie riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti, rozhodnutie 
o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, 

f) prerokovanie výročnej správy, 
g) schválenie audítora povereného preskúmaním účtovnej závierky, 
h) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť 

základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka, 
i) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti za podmienok stanovených zákonom o poisťovníctve 

a Obchodným zákonníkom, 
j) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré všeobecne záväzné právne predpisy alebo tieto stanovy 

zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia. 
 

Spôsob zvolávania, rokovania, rozhodovania valného zhromaždenia je upravený v stanovách 

Spoločnosti. 

 

Dozorná rada 

Dozorná rada je najvyšší kontrolný orgán Spoločnosti, dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a 
uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.  
 
Dozorná rada zabezpečuje a plní úlohy, ktoré všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy zverujú 

do pôsobnosti dozornej rady. Dozorná rada najmä: 

a) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v Spoločnosti vrátane 
dodržiavania stanov a uznesení valného zhromaždenia, 

b) kontroluje účtovné záznamy a evidencie z hľadiska ich riadneho vedenia v nadväznosti na 
podnikateľskú činnosť Spoločnosti a ich súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
stanovami Spoločnosti a uzneseniami a pokynmi valného zhromaždenia, 

c) preskúmava riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a 
návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu, 

d) schvaľuje štvrťročnú, polročnú a trištvrte ročnú priebežnú účtovnú závierku Spoločnosti, ak sa 
vyhotovuje, 

e) vyjadruje sa k spôsobu použitia rezervného fondu a ostatných fondov tvorených Spoločnosťou, 
f) preskúmava správy o stave podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku, strategickú 

koncepciu činnosti a rozvoja Spoločnosti, obchodný plán a finančný rozpočet Spoločnosti, 
g) preskúmava výkon pôsobnosti a činnosti predstavenstva, 
h) posudzuje informácie predstavenstva o zásadných zámeroch obchodného vedenia Spoločnosti na 

budúce obdobie a o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti, 
i) zastupuje Spoločnosť voči členom predstavenstva v konaniach pred súdmi alebo inými orgánmi, 
j) zvoláva valné zhromaždenie, pokiaľ to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo  

stanovy, 
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k) predkladá valnému zhromaždeniu a predstavenstvu svoje vyjadrenia, odporúčania, návrhy na 
rozhodnutia a oboznamuje valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej a inej činnosti, 

l) prerokováva návrh na vymenovanie audítora povereného preskúmaním účtovnej závierky, 
m) schvaľuje výber zodpovedného aktuára z fyzických osôb zapísaných do zoznamu aktuárov vedeného 

orgánom dohľadu nad poisťovníctvom, 
n) ustanovuje a odvoláva do funkcie vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútorného auditu, 
o) ukladá vedúcemu zamestnancovi riadiacemu útvar vnútorného auditu Spoločnosti úlohy, 
p) schvaľuje výsledky kolektívneho vyjednávania, ktoré sú nad rámec právnych predpisov, 
q) rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré všeobecne záväzné právne predpisy alebo tieto stanovy 

zahŕňajú do pôsobnosti dozornej rady. 
 
Spôsob rokovania a rozhodovania dozornej rady je upravený v stanovách Spoločnosti. Na zabezpečenie 
úloh dozornej rady, plnenie ktorých jej vyplýva zo zákona a stanov Spoločnosti, je v Spoločnosti zriadený 
útvar vnútornej kontroly. 
 

Členovia dozorného orgánu Spoločnosti zapísaní v obchodnom registri k 31. decembru 2016: 

Ing. Renata Mrázová – predseda dozornej rady (od 26. 6. 2015) 

Michal Němec - člen dozornej rady volený zamestnancami Spoločnosti (od 26. 6. 2015) 

Frederick Louis Lathioor - člen dozornej rady (od 26. 6. 2015) 

Jiří Čapek, MBA – člen dozornej rady (od 23. 6. 2016) 

Mgr. Eva Hajná - člen dozornej rady volený zamestnancami Spoločnosti (od 25. 5. 2016) 
 

Výbor pre audit 

Dozorná rada vykonáva činnosť výboru pre audit podľa osobitného predpisu, pričom túto činnosť 
nevykonáva predseda dozornej rady spoločnosti. Hlavnou úlohou Výboru pre audit je plnenie povinností 
podľa ustanovenia § 34 ods. 5 písm. d) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite. Výbor pre audit 
najmä: 
 
a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky spoločnosti a dodržiavanie osobitných predpisov s tým 

súvisiacich, 
b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systému riadenia rizík v spoločnosti, 
c) sleduje audit individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, 
d) dohliada na výber audítora spoločnosti, 
e) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa 

osobitného predpisu, 
f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti, 
g) vykonáva ďalšie aktivity. 
 

Predstavenstvo 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorého členov volí a odvoláva valné zhromaždenie 

Spoločnosti. Predstavenstvo je oprávnené konať vo všetkých veciach Spoločnosti a pred všetkými 

orgánmi v mene Spoločnosti. 
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Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých veciach Spoločnosti s výnimkou tých 

vecí, ktoré podľa zákona a stanov Spoločnosti patria do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo 

dozornej rady Spoločnosti. Spôsob zvolávania, rokovania a rozhodovania predstavenstva je upravený 

v stanovách Spoločnosti. Okrem iného predstavenstvo zodpovedá za zabezpečenie súladu 

s požiadavkami regulatorneho rámca Solventnosť II. 

 

Členovia štatutárneho orgánu Spoločnosti zapísaní v obchodnom registri k 31. decembru 2016: 

Predstavenstvo:  

Ing. Peter Brudňák -  predseda predstavenstva (od 23. 6. 2016)  

Mgr. Martin Višňovský, PhD. - člen predstavenstva (od 25. 10. 2014) 

Ing. Tomáš Řezníček - člen predstavenstva (od 25. 10. 2014) 

Ing. Andrea Podstrelencová - člen predstavenstva (od 25. 10. 2014) 

Jan Zápotočný, MBA – člen predstavenstva (od 3. 2. 2016) 

 

3.1.3 Kľúčové funkcie - zoznam osôb k 31.12.2016 
 

Funkcia vnútorného auditu – Karel Nosek 

Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútorného auditu vykonáva kľúčovú funkciu vnútorného auditu (táto 

kľúčová funkcia je detailne upravená v Koncepcií vnútorného auditu). 

Funkcia vnútorného auditu zahŕňa minimálne tieto činnosti: 

a) vykonáva kontrolnú činnosť podľa plánu kontroly schváleného dozornou radou pričom v zmysle 
stanov Spoločnosti podlieha výlučne dozornej rade, pri vykonávaní svojej činnosti spolupracuje 
s predstavenstvom a všetkými organizačnými útvarmi Spoločnosti,  

b) spravuje tím interného auditu, vrátane rozpočtovej zodpovednosti, 
c) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov Spoločnosti, vrátane 

údajov v informačnom systéme Spoločnosti, 
d) vykonáva kontrolu vnútorných postupov Spoločnosti, vyhodnocuje a analyzuje výsledky 

previerok, navrhuje systém opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, 
e) predkladá orgánom Spoločnosti a NBS správu o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu 

a plán činnosti útvaru vnútorného auditu na nasledujúci rok,  
f) kontroluje úroveň riadenia finančných rizík a vnútorné predpisy, 
g) má oprávnenie nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa podnikateľskej činnosti 

Spoločnosti, 
h) kontroluje vedenie účtovných záznamov v súlade s platným právnym poriadkom a stanovami 

Spoločnosti 
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Funkcia dodržiavania súladu s predpismi – Monika Šimkovičová 

Vedúci oddelenia Compliance SR/ČR podľa rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti vykonával kľúčovú 

funkciu dodržiavania súladu s predpismi ku dňu 31.12.2016 (táto kľúčová funkcia je detailne upravená 

v platnej Koncepcií dodržiavania súladu s predpismi). 

Funkcia dodržiavania súladu s predpismi zahŕňa minimálne tieto činnosti: 

a) poskytovanie poradenstva predstavenstvu alebo dozornej rade v oblasti dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov prijatých v oblasti poisťovníctva a v oblasti ochrany spotrebiteľa,  

b) posúdenie možného dosahu akýchkoľvek zmien vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 
na činnosť Spoločnosti,  

c) identifikácia a posudzovanie rizika nedodržiavania súladu so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

 

Aktuárska funkcia – Frederick Louis Lathioor 

Vedúci oddelenia Risk Management podľa rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti vykonáva kľúčovú 
aktuársku funkciu, pričom táto kľúčová funkcia je detailne upravená v platnej Koncepcií o aktuároch. 
 
Funkcia aktuárska zahŕňa minimálne tieto činnosti: 
 
a) koordinovanie výpočtu technických rezerv,  
b) stanovenie primeraných metód, modelov a predpokladov na výpočet technických rezerv,  
c) posúdenie primeranosti a kvality údajov použitých pri výpočte technických rezerv,  
d) porovnanie najlepšieho odhadu technických rezerv so skutočnosťou,  
e) informovanie predstavenstva alebo dozornej rady o spoľahlivosti a primeranosti výpočtu 

technických rezerv,  
f) kontrola výpočtu technických rezerv v súlade so zákonom o poisťovníctve,  
g) posudzovanie celkovej koncepcie upisovania,  
h) posudzovanie primeranosti zaistných programov,  
i) poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní uplatňovania účinného systému riadenia rizík, najmä 

pri modelovaní rizík pri výpočte kapitálových požiadaviek a posúdení. 
 

Funkcia riadenia rizík – Frederick Louis Lathioor 

Vedúci oddelenia Risk Management podľa rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti vykonáva kľúčovú 

funkciu riadenia rizík, pričom táto kľúčová funkcia je detailne upravená v platnej Koncepcií riadenia rizík. 

Funkcia riadenia rizík zahŕňa minimálne tieto činnosti: 

a) stanovenie potrebného kapitálu, ktorý zohľadňuje vlastný rizikový profil, schválené limity 
tolerancie rizika a obchodnú stratégiu Spoločnosti,  

b) nepretržité dodržiavanie kapitálových požiadaviek podľa zákona o poisťovníctve a požiadaviek 
upravujúcich technické rezervy,  

c) identifikovanie rozdielu medzi rizikovým profilom poisťovne a predpokladov, z ktorých vychádza 
kapitálová požiadavka na solventnosť vypočítaná na základe štandardného vzorca podľa zákona 
o poisťovníctve, alebo predpokladov čiastočného alebo úplného vnútorného modelu, 

d) poskytovanie poradenstva pri navrhovaní zmien nových a existujúcich produktov, 
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e) recenzovanie špecifických prvkov produktov (poistné podmienky, externá komunikácia 
s poistno-matematickými/technickými informáciami), 

f) príprava a hodnotenie investičných mandátov, monitorovanie výkonnosti NNIP, ohlasovanie 
Investičnej stratégie pre subjekty, 

g) rozvíjanie, rozširovanie a podpora zavádzania minimálnych štandardov/postupov a skupinovo 
osvedčených postupov. 

3.1.4 Odmeňovanie  

Cieľom Koncepcie odmeňovania je nastavenie systému odmeňovania zamestnancov (vrátane všetkých 

manažérov, členov predstavenstva, členov dozornej rady, vedúceho pobočky v Prahe) Spoločnosti 

v súlade so zákonom o poisťovníctve a v súlade so všetkými ostatnými všeobecne záväznými platnými 

právnymi predpismi. Systém odmeňovania v Spoločnosti v detaile upravuje osobitná Smernica 

o odmeňovaní, ktorá koncepčne tvorí neoddeliteľnú súčasť Koncepcie odmeňovania. 

Koncepciou odmeňovania sa podporuje spoľahlivé a účinné riadenie rizík v Spoločnosti, nepodporuje sa 

však riskovanie, resp. zvyšovanie rizika, ktoré by prekračovalo tolerancie rizík NN Životnej poisťovne, a.s. 

To je zabezpečené spôsobom odmeňovania všetkých zamestnancov NN Životnej poisťovni, a.s., kedy je 

každý zamestnanec odmeňovaný zmluvnou mzdou nezávislou od zisku NN Životnej poisťovni, a.s. (pevná 

zložka odmeňovania Výkon Spoločnosti iba čiastočne ovplyvňuje pohyblivú časť odmeňovania - Ročná 

bonusová schéma. Ročná bonusová schéma je platná pre všetkých zamestnancov Spoločnosti, ak nie je 

definované inak. Bonus je nenárokovateľná zložka mzdy. 

Výška bonusového percenta pre konkrétnu pozíciu sa stanoví podľa zaradenia pracovnej pozície do 

konkrétnej referenčnej úrovne a skupiny pozícii v alokačnej matici.  

Hlavným cieľom bonusových schém je zapojenie zamestnancov do plnenia cieľov Spoločnosti a podpora 

tímovej spolupráce. Ročný motivačný plán je prepojený so základnými ukazovateľmi výkonnosti 

Spoločnosti a s kľúčovými iniciatívami podľa jednotlivých oddelení. Celo firemné KPI‘s sú stanovené 

centrálne a oznámené zamestnancom do 31.1. hodnoteného roka. Individuálne KPI‘s prepojené na celo 

firemné ciele sú nastavené nadriadeným v rámci procesu riadenia výkonu. V rámci procesu riadenia 

výkonu hodnotí priamy nadriadený ciele a kompetencie zamestnanca.  

Bonus je kalkulovaný zo základnej mesačnej  mzdy uvedenej v pracovnej zmluve (bez osobných 

príplatkov), ktorá je upravená podľa  celkového úväzku zamestnanca. 

Výpočet ročného bonusu  = A * B * C (symbol * predstavuje násobok): 

A  ................................ Cieľový bonus 

B.................................Percento celkového hodnotenia cieľov a kompetencií zamestnanca 

C ................................. Firemný koeficient 

Cieľový bonus = Suma základných hrubých mesačných miezd * Bonusové percento 

Firemný koeficient sa pohybuje v rozpätí 0 % - 100 % a jeho výšku určuje vedenie Spoločnosti v závislosti 

na makroekonomickej situácii, celo firemnej výkonnosti a strategických zámeroch Spoločnosti a NN 

Group. 
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Špecifické mechanizmy odmeňovania sa dotýkajú: 

 každého člena predstavenstva 

 každého člena dozornej rady 

 každého nositeľa kľúčovej funkcie (funkcia vnútorného audítora, funkcia riadenia rizík, funkcia 
dodržiavania súladu s predpismi a funkcia aktuárska) 

 vedúceho organizačnej zložky NN Životnej poisťovne, a.s., pobočka pro Českou republiku 

 a iných osôb, podľa rozhodnutia predstavenstva NN Životnej poisťovne, a.s. 
(ďalej len „Dotknuté osoby“). 

 

Špecifické mechanizmy odmeňovania v NN Životnej poisťovni, a.s. sú v súlade so všetkými týmito 
zásadami: 

a) ak schémy odmeňovania zahŕňajú pevné a pohyblivé zložky, takéto zložky sa vyrovnávajú tak, aby 
pevná alebo nárokovateľná (zaručená) zložka predstavovala dostatočne vysoký podiel celkovej 
odmeny s cieľom zabrániť prílišnej závislosti zamestnancov od pohyblivých zložiek a umožniť NN 
Životnej poisťovni, a.s., aby využívala plne pružnú politiku prémií vrátane možnosti neplatiť žiadnu 
pohyblivú zložku; 

b) ak je pohyblivé odmeňovanie závislé od výkonnosti, celková výška pohyblivej odmeny sa zakladá na 
kombinácii hodnotenia výkonnosti Dotknutej osoby a príslušnej zložky činnosti a hodnotenia 
celkových výsledkov NN Životnej poisťovni, a.s. alebo NN skupiny, do ktorej NN Životná poisťovňa, 
a.s. patrí; 

c) platba podstatnej časti pohyblivej zložky odmeny, nezávisle od formy, akou sa platí, musí obsahovať 
pružnú, odloženú zložku, ktorá zohľadňuje povahu a časový horizont činnosti NN Životnej 
poisťovne, a.s.; obdobie odloženia výplaty podstatnej časti pohyblivej zložky je stanovené na tri 
roky a toto obdobie je správne prepojené s povahou činnosti, jej rizikami a s činnosťou Dotknutých 
osôb; 

d) pri hodnotení výkonnosti Dotknutej osoby sa musia brať do úvahy finančné aj nefinančné kritériá; 
e) meranie výkonnosti ako základ pohyblivého odmeňovania zahŕňa zníženie expozície voči súčasným 

a budúcim rizikám pri zohľadnení rizikového profilu a kapitálových nákladov NN Životnej poisťovne, 
a.s. 

f) pohyblivá časť odmeňovania zamestnancov vykonávajúcich kľúčové funkcie (funkcia vnútorného 
audítora, funkcia riadenia rizík, funkcia dodržiavania súladu s predpismi a funkcia aktuárska) 
nezávisí od výkonnosti operačných útvarov a oblastí, ktoré podliehajú ich kontrole. Pohyblivá časť 
odmeňovania závisí výlučne od výkonu samotných zamestnancov a plnenia ich individuálnych cieľov 
stanovených na ročnej báze. 

 
Ročný bonus sa Dotknutým osobám vyplatí tak, že:  

a) 70% bonusu je vyplatená v termíne určenom štandardne po skončení konkrétneho hodnotiaceho 
obdobia, 

b) 30% bonusu je vyplatená v nasledujúci deň po uplynutí 36 mesiacov odo dňa vyplatenia bonusu 
podľa písm. a) vyššie.  
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Opis hlavných charakteristík doplnkového dôchodkového poistenia alebo systému predčasného 

odchodu do dôchodku pre členov správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu a držiteľov 

kľúčových funkcií 
 
Členom správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu Spoločnosti a/alebo držiteľom kľúčových 
funkcií v Spoločnosti nie sú poskytované žiadne osobitné doplnkové dôchodkové poistenia, systém 
predbežného odchodu do dôchodku s výnimkou benefitu podľa Smernice Spoločnosti Benefity 
poskytované zamestnancom, ktorý je poskytovaný členom správneho, riadiaceho alebo kontrolného 
orgánu Spoločnosti a/alebo držiteľom kľúčových funkcií v Spoločnosti v prípade ak sú v pracovnom 
pomere so Spoločnosťou, a to ako príspevok zamestnávateľa – Spoločnosti na doplnkové dôchodkové 
sporenie v súlade so zákonom č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. 
 
Informácie o významných transakciách s akcionármi, s osobami, ktoré majú významný vplyv na 
Spoločnosť, a s členmi správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu počas obdobia, na ktoré sa 
vzťahuje správa 
Spoločnosť počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa nevykonala významné transakcie s akcionármi, 
s osobami, ktoré majú významný vplyv na Spoločnosť a/alebo s členmi správneho, riadiaceho alebo 
kontrolného orgánu Spoločnosti a/alebo držiteľmi kľúčových funkcií v Spoločnosti. 
 
Jedinému akcionárovi Spoločnosti bola vyplatená celková suma dividendy vo výške 26 701 tis. EUR, čo 
predstavuje dividendu na jednu akciu v hodnote 3 472,95 EUR. Spoločnosť má zapísaných 7 688 akcií 
v menovitej hodnote 3 320 EUR. 
 

3.2 Požiadavky týkajúce sa odbornosti a vhodnosti 

Koncepcia Fit and Proper stanovuje povinnosti Spoločnosti vyplývajúce jej z ustanovenia § 24 a nasl. 
zákona o poisťovníctve v spojení s príslušnými opatreniami a usmerneniami NBS, a to zabezpečiť, aby 
všetky osoby, ktoré riadia poisťovňu (t.j. členovia predstavenstva, generálny riaditeľ, finančný riaditeľ, 
prevádzkový riaditeľ, riaditeľ ľudských zdrojov a obchodný riaditeľ) alebo vykonávajú kľúčové funkcie (t.j. 
funkcia dodržiavania súladu s predpismi, funkcia vnútorného auditu, funkcia aktuárska, funkcia riadenia 
rizík), spĺňali po celý čas tieto požiadavky: 
a) majú primeranú odbornú spôsobilosť, a to vedomosti a skúsenosti, ktoré im umožnia spoľahlivé 

a obozretné riadenie alebo výkon funkcie a 
b) sú dôveryhodné. 
 

Na účely Koncepcie Fit and Proper sa za dôveryhodnú (vhodnú) považuje fyzická osoba: 

a) ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný 
v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin, alebo odsúdenie za takýto 
trestný čin jej bolo zahladené, pričom tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov 
Slovenskej republiky nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa 
preukazujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu, 

b) ktorá nebola v posledných desiatich rokoch členom štatutárneho orgánu alebo dozorného 
orgánu finančnej inštitúcie, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz, viedlo sa reštrukturalizačné 
konanie, konanie o oddlžení, bola zavedená nútená správa alebo bolo povolené nútené 
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vyrovnanie; tieto skutočnosti sa preukazujú potvrdením vydaným miestne príslušným súdom 
alebo orgánom s obdobnou právomocou z iného štátu, 

c) na ktorú v posledných desiatich rokoch nebol vyhlásený konkurz; táto skutočnosť sa preukazuje 
potvrdením vydaným miestne príslušným súdom alebo orgánom s obdobnou právomocou 
z iného štátu, 

d) ktorá nemala v posledných desiatich rokoch právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo 
sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa § 139 ods. 6 zákona o poisťovníctve alebo podľa osobitných 
predpisov v oblasti finančného trhu, 

e) ktorá je považovaná za dôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov v oblasti finančného 
trhu, 

f) ktorá spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala 
v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti 
poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, zo stanov Spoločnosti, alebo z iných vnútorných aktov riadenia. 

 

Každá osoba, ktorá je členom predstavenstva, členom dozornej rady (to neplatí pre členov dozornej rady 
volených zamestnancami Spoločnosti) alebo riadi jednu z kľúčových funkcií musí mať individuálnu 
znalosť, adekvátne vedomosti a praktické skúsenosti s oblasťou, za ktorú je zodpovedná, pričom 
odbornou spôsobilosťou sa pri fyzických osobách navrhnutých za 

 
a) členov predstavenstva, členov dozornej rady, za prokuristov, generálneho riaditeľa a osobu 

riadiacu kľúčovú funkciu odporúča rozumieť ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne 
prvého stupňa (titul MBA je vyhovujúci) s ekonomickým, právnym, matematicko-fyzikálnym, 
informatickým, technickým, obchodným, diplomatickým, prírodovedným a obdobným 
zameraním a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné 
stredoškolské vzdelanie alebo iné odborné zahraničné vzdelanie a najmenej päťročná prax 
v oblasti finančného trhu, z toho najmenej dva roky v riadiacej funkcii; 

b) finančného riaditeľa a prevádzkového riaditeľa sa odbornou spôsobilosťou rozumie ukončené 
vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa (titul MBA je vyhovujúci) s ekonomickým, 
právnym, matematicko-fyzikálnym, informatickým, technickým a obdobným zameraním a 
najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredoškolské vzdelanie 
alebo iné odborné zahraničné vzdelanie a najmenej päťročná prax v oblasti finančného trhu, 
z toho najmenej dva roky v riadiacej funkcii; 

c) riaditeľa ľudských zdrojov a obchodného riaditeľa sa odbornou spôsobilosťou rozumie ukončené 
vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa (titul MBA je vyhovujúci) s humanitárnym, 
sociálnym, ekonomickým, obchodným a obdobným zameraním a najmenej trojročná prax 
v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo iné odborné 
zahraničné vzdelanie a najmenej päťročnú prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej dva 
roky v riadiacej funkcii. 

 
 
Procesné postupy pre hodnotenie odbornosti a vhodnosti osôb pred nástupom na výkon novej pozície 
(posúdenie odbornosti a dôveryhodnosti osôb, keď sa o nich uvažuje na určitú pozíciu), ale aj pri 
pravidelnom posudzovaní: 
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a) Po získaní všetkých potrebných informácií a dokumentov preukazujúcich odbornú spôsobilosť 
a vhodnosť podľa vyššie uvedených ustanovení týkajúcich sa osôb, ktoré budú riadiť Spoločnosť 
alebo budú zodpovedné za kľúčové funkcie a majú byť vymenované do týchto funkcií prebieha 
hodnotenie podkladov určeným kolégiom; 

b) Ak je výsledkom hodnotenia podkladov zistenie, že podklady sú pre vymenovanie do funkcie 
nedostatočné, tak kolégium informuje o tejto skutočnosti predstavenstvo Spoločnosti, aby sa 
proces vymenovania do funkcie zastavil alebo termín vymenovania posunul na neskoršie. 
V opačnom prípade kolégium informuje predstavenstvo Spoločnosti, že navrhovaná osoba spĺňa 
všetky predpoklady na odbornosť a vhodnosť, pričom proces vymenovania pokračuje podľa 
bodu a) tohto odseku. 
 

Pri posudzovaní osôb riadiacich Spoločnosť (členovia predstavenstva) sa okrem podmienky naplnenia 
podmienok odbornej spôsobilosti a vhodnosti Spoločnosť zameriava aj na nasledovné zásady: 

 
a) aby medzi členmi predstavenstva bola zabezpečená rozmanitosť kvalifikácií, znalostí a skúseností 

s cieľom riadiť a kontrolovať Spoločnosť profesionálnym spôsobom (základom hodnotenia 
odbornosti je, aby bola zabezpečená kolektívna znalosť celého štatutárneho orgánu vo všetkých 
oblastiach činností Spoločnosti), 

b) aby štatutárny orgán mal kolektívnu znalosť najmenej v týchto oblastiach: poistný trh a iné 
finančné trhy, obchodná stratégia a obchodný model, systém správy a riadenia, finančné a 
aktuárske analýzy, regulačné požiadavky, 

c) aby pri akejkoľvek zmene osoby bola zabezpečená kolektívna znalosť. 
 

3.3  Systém riadenia rizík vrátane vlastného posúdenia rizika a 

solventnosti 

Systém riadenia rizík spoločnosti pozostáva zo štyroch zložiek: stratégia, hodnotenie, riadenie a 
monitorovanie. Systém pracuje v rámci filozofie riadenia rizík zvanej Active Risk Management ("ARM"). 

Filozofia a systém riadenia rizík sa vzťahujú k všeobecne prijímanému rámcu COSO-ERM. COSO-ERM 
využíva a podporuje pravidelný cyklus riadenia „plan-do-check-act“ a podporuje realizáciu strategických 
obchodných cieľov, ako aj súvisiace prevádzkové ciele, výkazníctvo a dodržiavanie predpisov.  

Systém riadenia rizík Spoločnosti pokrýva riziká od úrovne transakčných rizík v prevádzkových procesoch 
po potenciálne solventnosť ohrozujúce riziká. 

Systém riadenia rizík je integrálnou súčasťou riadiaceho a rozhodovacieho procesu a je považovaný za 
adekvátny rizikom, ktorým je Spoločnosť vystavená. Systém je zameraný najme na poistné riziko 
v oblasti životného poistení a pripoistení a súvisiace investičné, compliance a operačné riziko. 

3.3.1  Stratégia riadenia rizík 

Cieľom riadenia rizík je pomoc Spoločnosti pri stanovovaní a realizácii jej obchodnej stratégie 
a súvisiacich cieľov, za účelom zvýšiť hodnotu pre akcionárov a klientov. Kľúčovým prvkom je rizikový 
apetít. 

Predstavenstvo Spoločnosti stanovuje rizikový apetít určením cieľov a hraníc preberania rizík. To zahŕňa 
kvantitatívne i kvalitatívne vyhlásenia. Kvantitatívne nastavujú limity a tolerancie rizík, kvalitatívne 



 

23 
 

popisujú preferencie pre či proti určitým rizikám. Tieto vyhlásenia podporujú obchodnú stratégiu 
a napomáhajú predchádzať prijímaniu nechceného rizika. Ovplyvňujú tiež obchodné rozhodnutia tým, že 
určujú kľúčové parametre pre sledovanie rizikového profilu a pre vedenie obchodnej stratégie. 

Obchodná stratégia a ciele, rizikový apetít a riadenie rizík a kapitálu sú prepojené vo vlastnom posúdení 
rizika a solventnosti spoločne s plánovaním. 

3.3.2 Ohodnocovanie rizík 

Identifikácia a posúdenie rizík sa vykonáva najmenej raz ročne ako súčasť procesu vlastného posúdenia 
rizika a solventnosti, a to cez celú Spoločnosť. 

Riziká, ktoré nemajú priamy vplyv na súvahu, zvyčajne vyžadujú odborný úsudok pri identifikácii a 
kvantifikácii: „risk footprints“ (operačné a compliance riziká) a analýzy scenárov (strategické / 
novovznikajúce riziká), musia byť použité na posúdenie (reportovanie a sledovanie) identifikovaných 
rizík. 

3.3.3 Znižovanie rizík 

Existujúce riziká, ktoré sú posudzované ako mimo rizikový apetít, musia byť riadené. Tieto riziká môžu 
byť prijaté, ale musia byť starostlivo sledované. Činnosti znižovania rizík musia byť úmerné rizikám 
vyplývajúcim z činností a procesov. S odvolaním sa na informácie uvedené na začiatku tejto kapitoly je 
povinnosťou vedenia Spoločnosti podporovať dôležitosť implementácie vhodných činností na znižovanie 
rizík tým, že zabezpečí, aby si všetci zamestnanci boli vedomí svojej úlohy v systéme riadenia rizík. 
Nesmú byť zahájené činnosti, ktoré sú a priori mimo formulovaný rizikový apetít Spoločnosti. 

3.3.4 Vlastné posúdenie rizika a solventnosti 
Spoločnosť vykonáva vlastné posúdenie rizika a solventnosti na pravidelnej báze, aspoň raz ročne. 

Vlastné posúdenie rizika a solventnosti sa spaví vždy, keď dôjde k významnej zmene v rizikovom profile 

Spoločnosti. 

Proces vlastného posúdenia rizika a solventnosti (ORSA) je integrovaný s procesom prípravy či 

významnej zmeny obchodného plánu Spoločnosti. Súčasťou ORSA procesu je vždy zhodnotenie aktuálnej 

situácie Spoločnosti z pohľadu rizík a kapitálovej pozície a jej vývoj počas plánovacieho obdobie. 

Súčasťou je aj identifikácie významných rizík z pohľadu vedení Spoločnosti ako aj iných, najme priamo 

ovplyvňujúcich kapitálovou pozícii a rizikový profil Spoločnosti. Nasleduje kvantifikácia dopadov na 

kapitálovou pozícii a vyhodnotenie o prípadnej očakávanej zmene v rizikovom profile. 

Proces je zdokumentovaný v reporte, ktorý je predkladaný vedeniu Spoločnosti ako aj iným relevantným 

osobám (skupina NN, regulátor). 

3.3.5 Stresové testy 

Stresové testovanie je základnou činnosťou v rámci systému riadenia rizík Spoločnosti. Jeho cieľom je 

identifikácia, kvantifikácia, zlepšenie porozumenia a náprava kľúčových rizík. 

Spoločnosť používa tri prístupy k stresovým testom na účely riadenia rizík, a to: štatistické záťažové 

testovanie, scenárové záťažové testy a reverzné záťažové testy, z ktorých každý slúži pre iný účel a 

poskytuje rôzne informácie na riadenie. Kombinácia rôznych stresových techník zlepšuje pochopenie 

rizík a ich riadenie. 
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Štatistický záťažový test je založený na určitých predpokladoch distribúcie a zadanom intervale 

spoľahlivosti. Individuálne rizikové faktory sú testované jeden po druhom. Aj keď nie je pravdepodobné, 

že v reálnom prostredí nastáva šok iba na jednom rizikovom faktore izolovaným spôsobom, test je 

užitočný pre pochopenie podstaty mechanizmu. V tomto prípade je potrebná agregácia výsledkov za 

rôzne testy. Alternatívne rizikové faktory môžu byť šokované súčasne, napríklad založené len na jednom 

ekvivalentnom scenári. 

Scenárový záťažový test umožňuje aplikovať scenár s významným dopadom, ktorý popisuje vývoj 

makroekonomický, sociálny, technologický či ich kombináciu. Tento vývoj je transformovaný do sady 

šokov niekoľkých rizikových faktorov zahrňujúcich aj ich vzájomnú prepojenosť. 

Reverzný záťažový test hľadá odpoveď na otázku: Aký scenár by viedol k nedostatočnej úrovni kapitálu? 

Účelom je nájsť základnú hrozbu v takomto scenári a stanoviť akcie, ktoré by mali byť vykonané teraz 

alebo v čase skutočnej realizácie takejto hrozby. Reverzný test má obmedzenú užitočnosť v časoch, kedy 

Spoločnosť disponuje nadbytkom kapitálu, napr. kvôli kapitálu, ktorý nemôže byť rozdelený akcionárom. 

Štatistické testy sú realizované a reportované pravidelne s ohľadom na veľkosť a rizikový profil 

Spoločnosti. Scenárové a reverzné testy sú vytvárané a reportované ročne. Ad-hoc testy sú 

uskutočňované na základe požiadavky predstavenstva Spoločnosti, resp. dohľadu na lokálnej alebo 

skupinovej úrovni. 

 

3.4 Systém vnútornej kontroly 

Systém vnútornej kontroly Spoločnosti je súčasťou integrovaného kontrolného systému v rámci NN 

Group. 

Systém vnútornej kontroly je definovaný ako systém správy riadenia, smerníc, postupov a činností na 

identifikovanie rizík pre dosiahnutie obchodných cieľov, riadenia týchto rizík v rámci požadovanej úrovni 

a  nastavených limitov a poskytnutie primeraného uistenia ohľadom dosiahnutia obchodných cieľov. NN 

Group Risk Taxanomy definuje typy rizík, ktoré sú zahrnuté v rámci systému vnútornej kontroly. 

Systém vnútornej kontroly pomáha dosiahnuť dôležité obchodné ciele, udržiavať a zlepšovať 

dosahovanie cieľov a prevádzkového prostredia, riadiť riziká na akceptovateľnú úroveň, podporovať 

rozhodovanie a riadenie Spoločnosti. Zodpovednosť za rámec systému vnútornej kontroly má 

predstavenstvo. Ak predstavenstvo s určitosťou vie, že riziká sú pod kontrolou je to benefit pre klientov, 

investorov, regulátora a tiež zamestnancov. Systém vnútornej kontroly vyžaduje viac ako iba prísne 

dodržiavanie smerníc a postupov, vyžaduje úsudok. Manažment na všetkých úrovniach rozhoduje  koľko 

kontrol je postačujúcich. Manažment a audit, okrem iných zamestnancov, uplatňujú úsudok keď 

monitorujú a hodnotia systém vnútornej kontroly. 

NN Group systém vnútornej kontroly je založený na všeobecne akceptovanom COSO princípe – systéme 

riadenia podnikateľských rizík. 

Hlavné prvky systému vnútornej kontroly sú prostredie, organizácia a kontrolný cyklus rizík (Risk 

Control Cycle). 
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1. Prostredie vystavuje Spoločnosť inherentnému riziku a povinnostiam. Prostredie určuje hracie 

pole a pravidlá, ktoré sú zachytené v NN Group Risk Taxanomy a Matici rizík (Compliance chart) 

v ktorom nastavuje všetky kontrolné aktivity. Tieto aktivity sú vykonávané v rámci vnútorného 

prostredia prostredníctvom NN Group filozofie ktorú  nazývame aktívne riadenie rizík. 

 

Vonkajšie prostredie: inherentné riziko a povinnosti. 

Spoločnosť kategorizuje svoje inherentné riziká do dvoch úrovní a sú obsiahnuté v NN Group 

Risk Taxanomy, ktoré sú cieľom systému vnútornej kontroly. 

o Povinnosti sú definované ako kľúčové požiadavky, ktoré musia byť splnené pri 

vykonávaní obchodných procesov. Vyplývajú z externého prostredia, napr. relevantné 

zákony, regulácie a podnikové štandardy. 

o Matica rizík (Compliance chart) je dôležitá časť systému vnútornej kontroly. Matica rizík 

poskytuje prehľad relevantných zákonov, regulácií, štandardov, ktoré sa vzťahujú na 

obchodné činnosti. Tiež popisuje ako sú jednotlivé kontrolné aktivity včlenené do 

obchodných procesov. Pomáha byť v súlade s povinnosťami vo vzťahu ku klientom, 

regulátorovi, akcionárom, pretože sústreďuje dôležité informácie. 

 

Vnútorné prostredie: NN hodnoty a Aktívne riadenie rizík 

Od každého zamestnanca sa očakáva, že bude v súlade s NN hodnotami, ktoré sú vyjadrené 

v Kódexe správania sa. 

2. Organizácia: obchodné procesy a projekty. 

Princípy obchodných procesov 

Dôležitou podmienkou pre cyklus efektívnej kontroly rizík je mať prehľad, zoznam procesov, 

vedieť ako spolu súvisia a obchodné ciele.  

o Jasné vlastníctvo a zodpovednosť sú definované pre procesy, sub procesy, outsoursing, 

IT aplikácie, modely a dáta. Špecifické role a zodpovednosti sú popísané v smerniciach, 

pracovných postupoch. Eskalačné procedúry zabezpečujú eskaláciu v prípade konfliktu 

záujmov. 

 

o Register kľúčových kontrol 

 Všetky kľúčové kontroly a tie kontroly, ktoré sú potrebné pre evidenciu povinností sú 

 zdokumentované v Registri kontrol. 

 Predseda predstavenstva je zodpovedný za  vytvorenie a udržiavanie Registra kontrol. 

 Register kontrol obsahuje kľúčové riziká a ich kontroly, tracking aktivity v kľúčových 

 procesoch a predstavuje základ pre nezávislý monitoring kľúčových kontrol. 

 Register kontrol poskytuje prehľad o: 

- kľúčových rizikách (finančných a nefinančných),  
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- povinnostiach, ktoré musia byť dodržiavané (zákony, regulácie, korporátne a lokálne 

predpisy), 

- kľúčové kontroly a tracking aktivity 

- zodpovednosť za proces, kontroly a tracking aktivity. 

 

 Register kontrol musí byť pravidelne aktualizovaný v spolupráci s vlastníkom procesov 

 pre zabezpečenie nepretržitej aktuálnosti navrhnutých kontrol. Dôvodom na aktualizáciu 

 Registra kontrol sú napr. zmeny v procesoch, reguláciách alebo požiadavkách regulátora, 

 výsledok hodnotenia rizík alebo incidenty, porušenie alebo aktualizácia úrovni rizika, 

 výsledok monitoringu alebo auditu.  

 

 Bližšie informácie sú v smernici Register kľúčových kontrol a monitoring kľúčových 

 kontrol. Manažment zaistí, že všetky procesy, sub procesy sú adekvátne 

 zdokumentované, úlohy sú riadne zabezpečené. 

 

Princípy riadenia projektov 

Zmeny v obchodných činnostiach sú realizované cez projekty, kde sa aplikujú nasledovné 

princípy: 

o  primerané projektové riadenie 

o  projekty sú vykonávané podľa primeraných štandardov  

o  druhá línia je zahrnutá, aby hodnotila riziká, ktorým je Spoločnosť vystavená. 

 

 V kontexte systému vnútornej kontroly: 

Prvá línia:  

o predseda predstavenstva je primárne zodpovedný za vytvorenie rámca systému 

vnútornej kontroly, 

o všetci manažéri sú zodpovední za návrh, vykonanie, monitorovanie a dokumentáciu 

procesov, za kontrolu rizík v procesoch v rámci svojej zodpovednosti 

 

Druhá línia je okrem iného zodpovedná za podporu a podnecovanie prvej línie pri návrhu 

systému vnútornej kontroly a tiež pre nezávislé monitorovanie (vrátane vhodnej dokumentácie), 

reportovanie, efektívnosť kontrol. 

 

Tretia línia – audit okrem iného vykonáva audity systému vnútornej kontroly. Audit 

nenahradzuje monitorovacie činnosti. Audit vykonáva dodatočné uistenie o efektívnosti systému 

vnútornej kontroly pre prvú a druhú líniu. 

 

3. Kontrolný cyklus rizík (risk control cycle) 

 Kontrolný cyklus rizík pozostáva z: 

Stratégie rizík: úroveň rizika, smernice, postupy. 
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Hodnotenia rizík v obchodných procesoch. 

Kontroly rizík 

Monitorovanie rizík – kontrola efektívnosti nastavených kontrol vrátane reportovania. 

Bližšie informácie sú uvedené v koncepcii Koncepcia vnútornej kontroly. 

 

Administratívne postupy 

Registratúrny poriadok a plán je poriadok, ktorý upravuje postup organizačných útvarov Spoločnosti pri 

správe registratúry, a to najmä pri organizovaní manipulácie s registratúrnymi záznamami a spismi, ako 

aj pri ich náležitom vyraďovaní. Správu registratúry zabezpečuje podateľňa, zamestnanci poverení 

vedením registratúrneho denníka, poverení zamestnanci príslušných organizačných útvarov a správca 

registratúry. Spoločnosť spravuje registratúru tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu, 

strate alebo neoprávnenému použitiu záznamov alebo spisov.  

Súčasťou Registratúrneho poriadku je aj Registratúrny plán, ktorý je pomôcka na účelné a systematické 

označovanie a ukladanie spisov a záznamov. 

Bližšie informácie sú uvedené v poriadku Registratúrny poriadok a plán.  

Bližšie informácie o účtovných zásadách a metódach sú uvedené v auditovanej účtovnej závierke NN 

Životná poisťovňa, a.s. zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení 

prijatom  EÚ za rok končiaci 31. decembra 2016.  

Policy House je centrálne úložisko pre zdieľanie interných predpisov a je prístupné a určené pre všetkých 

zamestnancov Spoločnosti. Sústava predpisov predstavuje vnútorné akty riadenia Spoločnosti, t.j. 

nástroj riadenia Spoločnosti a slúži na implementáciu a dodržiavanie legislatívy, vnútorných zásad, 

pravidiel, pracovných postupov pre zabezpečenie činnosti Spoločnosti. Predpisová základňa je tvorená 

poriadkami, smernicami, pracovnými postupmi, memorandami. 

Každý predpis má svojho vlastníka, ktorý je zodpovedný za aktuálnosť predpisu. Zamestnanci Spoločnosti 

sú informovaní prostredníctvom mailu o platnosti nového predpisu po jeho schválení a vydaní a uložení 

do Policy House. Na mesačnej báze sú zamestnanci Spoločnosti informovaní o nových/aktualizovaných 

predpisoch za predchádzajúci mesiac prostredníctvom oznamu na intranete. 

Bližšie informácie sú uvedené v poriadku Poriadok vnútorných predpisov.  

3.4.1 Tri línie obrany 

Systém vnútornej kontroly, štruktúra riadenia rizík a kontrol Spoločnosti je založená na troch líniách 

obrany. Cieľom modelu troch línií obrany je poskytnúť pevný rámec riadenia finančných a nefinančných 

rizík prostredníctvom stanovenia a zavedenia troch „vrstiev“ riadenia rizík s rozdielnymi rolami 

a zodpovednosťami. 
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• Prvá línia obrany: predseda a členovia predstavenstva, ktorí spoločne tvoria obchodné rozhodnutia 

a ktorí majú primárnu zodpovednosť za výsledky, predaj, prevádzku, investície, dodržiavanie predpisov 

a riadenie rizík ovplyvňujúcich podnikanie Spoločnosti. 

• Druhá línia obrany: nezávislý dohľad a podporné funkcie s hlavným zameraním na poistenie, trhové, 

operačné, právne a Compliance riziká. Funkcie dohľadu: 

 vytvorenie politík, štandardov a pokynov, „best practice“ (ďalej „rámec“) pre ich špecifické rizika 

kontrolovaných oblastí; 

 podporuje a objektívne a aktívne monitoruje riadenie rizík v celej Spoločnosti a koordinuje 

reportovanie rizík; 

 podporuje prvú líniu obrany pri riadení rizika; 

 má možnosť eskalácie  v súvislosti s činnosťami, ktoré podľa druhej línie obrany predstavujú 

neprijateľné riziká pre Spoločnosť. 

• Tretia línia obrany: interný audit. Interný audit poskytuje nezávislé ubezpečenia o účinnosti 

obchodných a podporných procesov Spoločnosti, vrátane jej riadenia, kvality riadenia rizík a kvality 

vnútorných kontrol. Interný audit hodnotí prvú líniu a druhú líniu obrany. 

3.4.2 Zamestnanci riadenia rizík 

Oddelenie riadenia rizík sa usiluje o talentovanú, motivovanú, diverzifikovanú pracovnú silu, s dobrým 

pochopením podnikania, ktoré podporujú. Potrebné zručnosti, skúsenosti a kompetencie pre jednotlivé 
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funkcie sú popísané vo funkčných profiloch. Každý zamestnanec musí byť ohodnotený ročne. Rozvojové 

ciele budú nastavené tak, aby zabezpečili vhodnosť osoby pre funkciu, ktorú vykonáva. Od každého 

zamestnanca oddelenia riadenia rizík sa očakáva, že sa bude správať v súlade so všeobecnými 

podnikateľskými zásadami Spoločnosti, ako aj osobitnými pravidlami správania vzťahujúcimi sa na jeho/ 

jej funkcie. 

3.4.3 Compliance 

Nezávislosť 

Z dôvodu zachovania objektívneho posudzovania a zamedzenia možného konfliktu záujmov je oddelenie 

Compliance nezávislé od obchodných činností Spoločnosti. 

Organizačne je oddelenie Compliance začlenené pod generálneho riaditeľa. Metodicky je riadené 

v rámci riadiacej línie korporátneho Compliance. Personálne je riadené na lokálnej i korporátnej úrovni.  

Pozície vedúceho oddelenia LCO (Local Compliance Officer) a MLRO (Money Laudering Reporting 

Officer) sú menované a odvolávané na základe odporúčania predstavenstva. 

Vedúci oddelenia Compliance reportuje priamo členovi predstavenstva zodpovednému za oblasť 

Compliance a najbližšej vyššej úrovni v línii riadenia compliance (ďalej označené tiež "nadriadený 

Compliance Officer"). Ak je na pochybách, kontaktuje svojich nadriadených. Systém reportov, nastavenie 

ich formátov a frekvencia je bližšie špecifikovaný v internom predpise. 

Všetky interné smernice týkajúce sa compliance sú predmetom pravidelných revízií a hodnotenia podľa 

modelu troch obranných línií. Nezávislú revíziu môže vykonať oddelenie Interného auditu. 

Zameranie 

Oddelenie Compliance identifikuje compliance riziká v Spoločnosti, sleduje ich nastavenia a kontroly 

v rámci konania compliance rizík ako celok. 

Compliance riziko je definované ako riziko poškodenia reputácie a bezúhonnosti Spoločnosti v dôsledku 

konania, ktoré nie je v súlade s aplikovateľnými zákonmi, nariadeniami a etickými štandardami danej 

Spoločnosti. 

Do sféry compliance rizík patrí : 

1. Riziko spojené s bezúhonnosťou klienta (“FEC" - finančná a hospodárska kriminalita) 

a) Pranie špinavých peňazí 

b) Financovanie terorizmu 

c) Politicky alebo reputačne exponovaná osoba (PEP / REP ) 

d) Styky alebo transakcie klienta s vysoko rizikovými krajinami 

e) FATC – zákon o automatickej výmene informácií pre daňové účely, FATCA Dohoda. 

f) CRS –  zákon o automatickej výmene informácií pre daňové účely 

g) SAM regulácia - obchodovanie s US osobami 

 

2. Riziko spojené s osobnou bezúhonnosťou zamestnanca 

a) Zneužitie informácie pri obchodovaní na vlastný účet 
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b) Porušenie NN obchodných princípov alebo kódexov správania 

c) Pozícia zastávaná zamestnancami NN mimo NN 

d) Poskytnuté alebo prijaté dary, pohostenie, úplatky 

e) Externé nahlásenie incidentov ("Whistleblower" - oznamovateľ ) 

 

3. Riziko spojené s finančnými službami 

a) Konanie spojené s marketingom, predajom a obchodovaním na finančnom trhu 

b) Konanie spojené s poradenstvom 

c) Transparentnosť v oblasti ponúkaných produktov (napr. náklady, zverejnenie informácií) 

d) Riešenie sťažností 

 

4. Riziko spojené s aktivitami organizácie 

a) Konflikt záujmov na úrovni Spoločnosti, zneužitie informácie pri obchodovaní na vlastný účet    

     zainteresovaných osôb 

b) Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 

c) Nové alebo zmenené produkty a služby a zmeny v dohľade 

d) Odsúhlasené štandardy daného sektoru /priemyselného odvetvia 

e) Požiadavky regulačných orgánov na registráciu a predkladanie správ 

f) Sprostredkovatelia tretích strán  

 

Kompetencie a zodpovednosti 

V súlade s nastavením vnútorných noriem pôsobí oddelenie Compliance ako poradca pre všetkých 

zamestnancov v oblasti compliance rizík. Pomáha a radí vedeniu pri prehlbovaní povedomia 

o compliance rizikách, zabezpečuje ich riadenie, presadzovanie a vymáhanie v súlade s aplikovateľnými 

zákonmi, nariadeniami a etickými štandardmi  s účelom zachovania reputácie a bezúhonnosti 

Spoločnosti a celej skupiny NN Group. 

Zamestnanci oddelenia Compliance musia konať v súlade s Charter and Framework, vykonávať revíziu 

svojich postupov a snažiť sa o vylepšenie kvality a efektivity riadenia compliance rizík v Spoločnosti. 

Činnosti oddelenia Compliance zahŕňajú : 

1. Aktualizácia matice rizík (dokument Compliance Chart) v nadväznosti na zákony, nariadenia a             
štandardy a ich zmeny 

2. Identifikácia a hodnotenie rizík 

3. Monitoring compliance rizík 

4. Overenie funkčnosti a efektivity kontrolného prostredia nad compliance rizikami 

5. Zníženie rizika, vrátane zapracovania compliance oblastí do vnútorných noriem 

6. Implementácia compliance politík a minimálnych štandardov 

7. Školenia a vzdelávanie v oblasti compliance 

8. Riadenie incidentov v spolupráci s oddelením ORM 

9. Poradenstvo a príprava stanovísk v oblasti compliance 
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10. Kontaktná osoba pre rokovania s regulátorom v oblasti Compliance na základe poverenia 

Spoločnosti. 

Prístup k informáciám 

Zamestnanci oddelenia Compliance sú v rámci svojich aktivít a v súlade so zákonmi a nariadeniami 

oprávnení vykonať potrebné vyšetrovania. V súlade s tým sú všetci zamestnanci Spoločnosti povinní 

poskytnúť požadované relevantné informácie, dokumentáciu a zodpovedajúcu spoluprácu. 

 

Zamestnancom oddelenia Compliance je umožnený primeraný prístup do príslušných systémov (napr. 

register sťažností, hlásenie porušení predpisov). 

 

Zamestnanci oddelenia Compliance sú oprávnení zúčastniť sa zasadnutí predstavenstva, špecifických 

výborov. Závery z rokovania sú k dispozícii LCO. 

3.5 Funkcia vnútorného auditu 

Obsahom aktivít vnútorného auditu sú nasledujúce činnosti:  

 

 Zhodnotenie:  

 organizačných štruktúr, rizík a kontrol informačných systémov, politík, procedúr a procesov, 

vrátane IT systémov a kontrol v rôznych aktivitách a prevádzkach NN a poskytnutie odporúčaní 

pre zlepšenie, 

 súladu s lokálnymi zákonmi a regulačný súlad s lokálnymi zákonmi a reguláciami  

 spoľahlivosti, relevantnosti a integrity manažérskych, finančných a operačných dát a reportov 

spoľahlivosti,  

 projektov alebo programov a príspevkov k vývoju projektov  

 

Poskytovanie 

 konzultačných / poradenských služieb, ktoré pomáhajú manažmentu dosiahnuť ciele. Tieto 

konzultačné služby obsahujú okrem iného best practise internej kontroly, rady týkajúce sa 

dizajnu systémov, operačných procesov, politík a procedúr, podporu pri školení procesu 

interných kontrol. 

 Konzultačné služby môžu byť schválené (napr. formou písomnej zmluvy), neformálne ako súčasť 

bežnej činnosti alebo špeciálne v prípade neočakávanej udalosti na základe požiadavky 

manažmentu.  

 Interný audit musí zabezpečiť, aby konzultačné služby neboli v rozpore s jeho nezávislosťou a 

objektivitou.  
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Ad hoc audity a špeciálne vyšetrovanie 

 Na základe požiadavky dozornej rady, generálneho riaditeľa alebo manažmentu.  

 

Z hľadiska nezávislosti a objektivity sú platné nasledujúce pravidlá:  

 

a. Vedúci interného auditu je autorizovaný komunikovať priamo a kedykoľvek a z jeho vlastného 

popudu s členom predstavenstva, členom výboru pre audit a externým audítorom o akejkoľvek 

významnej udalosti, o ktorých by mali títo byť informovaní.  

b. Zamestnanci interného auditu musia reportovať hierarchicky a funkčne vedúcemu interného 

auditu, ktorý musí reportovať priamo generálnemu riaditeľovi a funkčne dozornej rade.  Táto 

požiadavka podporuje nezávislosť vnútorného auditu od ostatných oddelení NN.  Interný audit 

zabezpečuje nábor, rozviazanie pracovného pomeru, hodnotenie a finančné ohodnotenie členov 

auditu v súlade s lokálnymi zákonmi a reguláciou.  

c. Interný audit je nezávislý a nie je zodpovedný za aktivity vychádzajúce z jeho zistení.  Objektivita 

nesmie byť nepriaznivo ovplyvnená ani pri poskytovaní konzultačných služieb, odporúčaní 

štandardov a kontrol, ktoré by mali byť implementované pri vývoji systémov a procedúr s cieľom 

zlepšiť kontroly a / alebo zlepšiť efektivitu.  Objektivita interného auditu takisto nie je ohrozená, 

ak poskytuje uisťovacie služby ohodnotením existujúcich alebo plánovaných finančných a 

operačných systémov, s tým súvisiacich kontrol a procedúr a vytváraním odporúčania pre 

zlepšenie takýchto systémov.  

d. Interný audit sa nesmie zúčastniť akejkoľvek aktivity, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo 

ovplyvniť jeho nezávislý postoj.  Toto obsahuje aktivity, ktoré môžu byť v konflikte záujmov 

skupiny NN.  Vedúci interného auditu musí hlásiť akékoľvek situácie, ktoré by mohli viesť 

k ohrozeniu objektivity vnútorného auditu, dozornej rade.  

e.  Interný audit iniciuje svoje aktivity v rámci skupiny NN.  

f. Vedúci interného auditu nesmie mať akékoľvek výkonné ani iné manažérske záväzky v rámci 

skupiny NN s výnimkou výkonu vedúceho vnútorného auditu.  

g. Interný audit v rámci skupiny NN je permanentnou funkciou a nie je outsorcovaný.  

h. Zamestnanci interného auditu by mali pokiaľ možno pravidelne periodicky rotovať v rámci 

jednotlivých pozícií interného auditu.  Zamestnanci, ktorí prešli do interného auditu z ostatných 

oddelení NN, nesmú po dobu jedného roka vykonávať audity v oblasti svojho predchádzajúceho 

pôsobenia.  

i. Osoby, ktoré vykonávajú funkciu interného auditu, neprevezmú zodpovednosť za žiadnu inú 

funkciu. 

j. Výnimka je možná za splnenia všetkých nasledujúcich podmienok: 

o je to vhodné vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť rizík vlastných činnosti NN Životnej 

poisťovne, a.s., 
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o osobám, ktoré vykonávajú funkciu vnútorného auditu, nevzniká žiadny konflikt záujmov, 

o nákladmi na udržiavanie osôb pre funkciu interného auditu, ktoré nevykonávajú žiadnu 

inú kľúčovú funkciu, by NN Životnej poisťovni, a.s. vznikli náklady, ktoré by boli 

neprimerané vzhľadom na celkové administratívne výdavky.  

3.6 Poistno-matematická funkcia 

Vedúci oddelenia Risk Management podľa rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti vykonáva kľúčovú 

aktuársku funkciu. Aktuárska funkcia zahŕňa tieto činnosti: 

a) koordinovanie výpočtu technických rezerv, 
b) stanovenie primeraných metód, modelov a predpokladov na výpočet technických rezerv, 
c) posúdenie primeranosti a kvality údajov použitých pri výpočte technických rezerv, 
d) porovnanie najlepšieho odhadu technických rezerv so skutočnosťou, 
e) informovanie predstavenstva alebo dozornej rady o spoľahlivosti a primeranosti výpočtu 

technických rezerv, 
f) kontrola výpočtu technických rezerv v súlade so zákonom o poisťovníctve, 
g) posudzovanie celkovej koncepcie upisovania, 
h) posudzovanie primeranosti zaistných programov, 
i) poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní uplatňovania účinného systému riadenia rizík, najmä 

pri modelovaní rizík pri výpočte kapitálových požiadaviek a posúdení. 
 
Činnosti aktuárskej funkcie sú vykonávané v oddelení Risk Management. Významnú rolu predstavujú tri 

tímy: Capital & ALM tím, Data & Model tím a Finančný tím.  

Capital & ALM tím v rámci aktuárskej funkcie koordinuje výpočet technických rezerv, informuje 

predstavenstvo o spoľahlivosti a primeranosti výpočtu technických rezerv, posudzuje celkovú koncepciu 

upisovania, posudzuje primeranosť zaistných programov a poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní 

uplatňovania účinného systému riadenia rizík, najmä pri modelovaní rizík pri výpočte kapitálových 

požiadaviek a posúdení a v rámci vlastného posúdenia rizík a solventnosti. 

Data & Model tím v rámci aktuárskej funkcie stanovuje primerané metódy, modely a predpoklady na 

výpočet technických rezerv, posudzuje primeranosť a kvalitu údajov použitých pri výpočte technických 

rezerv a prevádza porovnanie najlepšieho odhadu technických rezerv so skutočnosťou. 

Finančný tím v rámci aktuárskej funkcie posudzuje primeranosť zaistných programov. 

Aktuárska funkcia je integrovaná s funkciou Risk Managementu. To zaisťuje ich vzájomnú komunikáciu 

a zladenie. Integrácia zahŕňa všetky procesy Spoločnosti, vrátane ORSA. Súčasne je zaistená silná pozícia 

aktuárskej funkcie v Spoločnosti. 

3.7 Zverenie výkonu činností 

Koncepcia o zverení výkonu činností stanovuje povinnosti NN Životnej poisťovne, a.s. vyplývajúce jej ako 

poisťovni najmä z ustanovenia § 30 zákona o poisťovníctve v spojení s príslušnými opatreniami a 

usmerneniami NBS v prípade, ak NN Životná poisťovňa, a.s. zverí výkon funkcie v rámci systému správy a 
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riadenia alebo akejkoľvek činnosti vyplývajúcej z poisťovacej činnosti inej osobe. Obsahom Koncepcie o 

zverení výkonu činností je: 

- stanovenie úloh pri zverení výkonu činností; 

- požiadaviek týkajúcich sa výberu poskytovateľa služieb; 

- určenie, ktorá služba spadá do definície zverenia výkonu činnosti a 

- stanovenie náležitostí zmluvy o zverení výkonu činnosti. 

Cieľom Koncepcie o zverení výkonu činností je: 

• Stanoviť pravidlá výberu externého poskytovateľa služieb a podmienky v zmluve o zverení 

 výkonu činnosti tak, aby bola zaistená minimálna úroveň kontrol popísaných v Koncepcií o 

 zverení výkonu činností; 

• Stanoviť pravidlá pre zverenie výkonu činností; 

• Zabrániť finančnému a / alebo reputačnému  poškodeniu, spôsobeného zlyhaním externého 

 poskytovateľa služieb alebo NN; 

• Zabrániť zhoršeniu nepretržitého poskytovania služieb klientom; 

• Zabrániť podstatnému zhoršeniu kvality správy a riadenia Spoločnosti; 

• Stanoviť podmienky v zmluve o zverení výkonu činností tak, aby bola zaistená minimálna úroveň 

 riadenia súvisiacich rizík a udržať ich na prijateľnej úrovni; 

• Stanoviť role a zodpovednosti v procese zverenia výkonu činností. 

Koncepcia o zverení výkonu činností je prehodnocovaná minimálne jeden krát ročne. Za aktualizáciu je 

zodpovedné právne oddelenie Spoločnosti. Každý zamestnanec NN je povinný neodkladne sa oboznámiť 

s aktuálnou verziou. Aktuálna verzia Koncepcie o zverení výkonu činností je zverejnená v Policy House. O 

vydaní novej internej smernice/koncepcie, resp. jej revízií, sú zamestnanci informovaní formou mailovej 

notifikácie. 

Procesný postup zverenia výkonu činnosti Spoločnosti tretej strane: 

V prípravnej fáze pred zverením výkonu činností musí byť vypracovaný Business case, ktorý obsahuje aj 

štúdiu uskutočniteľnosti a analýzu alternatívnych scenárov. Business case je robený z dôvodu 

vyhodnotenia, či je zverenie výkonu činností najlepšou možnou alternatívou za daných okolností. 

Poskytovateľ služieb a všetci jeho prípadní subdodávatelia musia byť riadne preverení CDD Officerom 

podľa pravidiel CDD & BPDD Smernice. 

Návrh zmluvy o zverení pripomienkuje právne oddelenie, compliance oddelenie, procurement oddelenie 

a ďalšie oddelenie podľa obsahu zverovaných činností. 

V súvislosti so zverením výkonu činností poisťovne je Spoločnosť povinná okrem iného uskutočniť 

podrobné preskúmanie s cieľom zabezpečiť, že potenciálny poskytovateľ služieb má odborné schopnosti, 

kapacitu a zákonom požadované oprávnenie uspokojivo vykonávať požadované funkcie alebo činnosti so 

zohľadnením cieľov a potrieb NN Životnej poisťovne a.s. 
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Schválenie zámeru zveriť výkon rozhodujúcich alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností 

poisťovne predstavenstvom Spoločnosti: 

Predstavenstvu Spoločnosti je predložený Business case, návrh zmluvy o zverení kritickej alebo dôležitej 

operačnej funkcie alebo činnosti inej osobe a analýza efektívnosti a dostatočnosti zdrojov. Všeobecné 

obchodné podmienky zmluvy o zverení výkonu činnosti musia byť jasne vysvetlené predstavenstvu NN 

ešte pred uzatvorením zmluvy o zverení. 

Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa schválenia zámeru zverenia výkonu kritických 

alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností inej osobe, najmenej však 30 dní pred podpisom 

zmluvy o zverení výkonu kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností inej osobe, 

informovať Národnú banku Slovenska o svojom zámere výkazom obsahujúcim náležitosti v súlade s 

Opatrením Národnej banky Slovenska č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ 

poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, pričom prílohou výkazu sú najmä, ale nielen 

nasledovné dokumenty:  

• návrh zmluvy o zverení kritickej alebo dôležitej operačnej funkcie alebo činnosti inej osobe, 

• analýza efektívnosti zverenia kritickej alebo dôležitej operačnej funkcie alebo činnosti, 

• analýza overenia dostatočnosti zdrojov na výkon zverenej činnosti, 

• vyhlásenie NN o overení odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti príslušných osôb, ak NN 

 plánuje zveriť inej osobe výkon kľúčových funkcií. 

NN je zároveň povinná bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o akýchkoľvek 

významných skutočnostiach (napr. využitie subdodávateľa na výkon určitej činnosti zmluvne 

dohodnutých služieb na vopred neurčitý čas), ktoré nastanú v súvislosti s týmito kritickými alebo 

dôležitými operačnými funkciami alebo činnosťami. 

Funkčný vlastník zmluvy, na základe ktorej došlo k zvereniu činnosti tretej osobe je povinný 

vyhodnocovať stav (reportovať) zverenia výkonu činností raz ročne a predkladať správu na zasadnutie 

predstavenstva a to spôsobom riadenia, monitorovania a kontroly zverených činností, procesov, vrátane 

kontroly na mieste u poskytovateľa služieb s prístupom k dokumentácií. 

Spoločnosť využíva zverenie v oblasti služieb správy modelu finančných tokov (zverenie spoločnosti NN 

RAS Ltd. so sídlom v Maďarsku), zverenie v oblasti riadenia investičného portfólia pre aktíva z poistného 

pri produktoch spojených s investičnými fondmi, tzv. Unit Linked fondy (zverenie spoločnosti NN 

Investment Partners (C.R.), a.s. so sídlom v Českej republike) a zverenie v oblasti informačných 

technológií, služby OPS, účtovníctva a i.  (zverenie spoločnosti NN Management Services, s.r.o., so 

sídlom v Českej republike). 

 

3.8 Ďalšie informácie 

Spoločnosť neidentifikovala ďalšie oblasti, ktoré by užívateľom tejto správy priniesli iné významné 

informácie. 
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4 Rizikový profil 

4.1 Upisovacie riziko 

Preberanie upisovacieho rizika je základom podnikania Spoločnosti. Spoločnosť stanovila základné 

pravidlá efektívneho dizajnu produktu, upisovania i riadenie škôd zároveň s vhodným oceňovaním 

produktu a ohodnotením jeho vhodnosti pre klienta. Tento proces stanovuje aj pravidlá pre prípadné 

úpravy produktu počas jeho života. 

Poistné riziko (úmrtnosť, chorobnosť, úrazovosť) je súčasťou upisovacieho rizika a je riadené na úrovni 

poisteného života. Základné nástroje sú upisovanie, zaistenie a diverzifikácia portfólia. Vystavenie 

poistnému riziku zodpovedá zameraniu Spoločnosti na životné poistenie. 

Nákladové riziko a riziko storna je tiež súčasťou upisovacieho rizika. Nákladové riziko je riadené 

striktným procesom plánovania a schvaľovania nákladov. Riziko storna je riadené nastavovaním 

produktov. Riziko storna je prirodzeným sprievodcom ziskového obchodu, a preto minimalizácia tohto 

rizika nie je vždy vítaná. 

4.2 Trhové riziko 

Trhové riziko je riziko negatívneho dopadu v dôsledku pohybov na finančných trhoch. Spoločnosť 

rozlišuje medzi investovaním v mene rizika poisťovne a v mene rizika poistníka (investičné poistenie). 

Proces riadenia citlivosti kapitálu v kontexte trhového rizika sa volá Asset and Liability Management 

(ALM). ALM stratégia určuje strategickú alokáciu aktív (SAA). SAA určuje optimálnu alokáciu aktív 

s ohľadom na ukazovatele ako je riziko, kapitál, výnos, ako aj dlhodobé obchodné ciele a vyváženie rizík. 

Spoločnosť na pravidelnej báze monitoruje riziká vyplývajúce z nesúladu aktív a pasív a ich dopad na 

finančné výkazy Spoločnosti, ako je súvaha a výkaz ziskov a strát. Na základe analýz (SAA a ALM) určila 

Spoločnosť cieľové alokácie kategórií aktív a ich toleranciu. Tieto alokácie sú dokumentované 

v investičných mandátoch a sú monitorované na pravidelnej báze. 

Spoločnosť investuje prevažne do bezpečných investičných nástrojov, najmä dlhopisov s ratingom 

v investičnom pásme. . Investovaniu do nového typu aktív predchádza analýza, ktorá určí, či je taká 

investícia vhodná. Investície sú pravidelne vyhodnocované a revidované vrátane požiadaviek na princípy 

obozretnej správy. 

4.2.1 Investície v mene rizika poisťovne 
V portfóliu investícií v mene rizika poisťovne je obsiahnuté investičné riziko. Pretože Spoločnosť nakladá 

s dlhodobými záväzkami voči klientom, zabezpečuje tieto záväzky dlhodobými aktívami. Z týchto aktív 

napokon vyplýva trhové riziko i riziko zlyhania protistrany. 
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Schválenie nových tried aktív sa riadi pravidlami schválenými Spoločnosťou. Iba aktíva uvedené 

v zozname povolených aktív môžu byť použité pre účely investovania. 

Riziko úrokových mier vyplýva z nedokonalého súladu časovania finančných tokov aktív a pasív a je 

významnou súčasťou procesu investovania. Toto riziko je riadené spoločne s kreditným rizikom, keďže 

tieto riziká sú vzájomne previazané. 

Riziko cudzích mien je riadené obmedzenou expozíciou voči cudzím menám. 

4.2.2 Investície v mene rizika poistníka 

Záväzky zo zmlúv investičného poistenia v portfóliu neobsahujú garanciu. Prostriedky sú investované 

v súlade so štatútmi fondov. Spoločnosť je vystavená iba sekundárnemu efektu trhových rizík, poklesu 

výnosov z poplatkov kvôli poklesu hodnoty fondov. 

4.3 Kreditné riziko 

Kreditné riziko zahŕňa dopad zmeny marží na hodnotu aktív a pasív. Riziko je úzko previazané s trhovým 

rizikom a je riadené spoločne s ním. Interné pravidlá investovania stanovujú požadovanú kreditnú 

kvalitu protistrán a zároveň aj určujú limity maximálne možnej expozície voči protistrane s ohľadom na 

kreditnú kvalitu. 

Pre hodnotenie kreditnej kvality a určenie kreditných marží sa používa interný systém kreditného 

hodnotenia. Systém je založený na kombinácii vlastného kreditného ohodnotenia a ratingu 

poskytovaného renomovanými medzinárodnými agentúrami. Vlastné kreditné ohodnotenie je vykonané 

ešte pred nákupom finančných inštrumentov na základe dostupných, a to najmä finančných, informácií. 

Využíva sa tiež systém reportov ratingových agentúr. Pre účely ratingu sa berie druhý najlepší dostupný 

rating uvažovaného inštrumentu. Ak nie je dostupný, tak sa berie ohodnotenie emitenta alebo 

materskej spoločnosti. Úverová kvalita inštrumentov v portfóliu je na pravidelnej báze monitorovaná a 

revidovaná. K revízii dochádza vždy, kedy sú dostupné nové informácie, najme zverejnenie výsledkov, 

správy z ratingových agentúr alebo trhových analytikov. K revízii tak dochádza minimálne na štvrťročnej 

báze pri zverejnení výsledkov. 

Vo výkaze S.25.01je kreditné riziko zahrnuté v položke Trhové riziko vo výške 7 896 tis. EUR. 

4.4 Riziko likvidity 

Riziko likvidity je riziko, že Spoločnosť nebude schopná plniť svoje finančné záväzky v okamihu, keď sú 

splatné. Toto riziko sa delí na primárne riziko – likviditné riziko zdrojov – že Spoločnosť nebude mať 

dostatok zdrojov na financovanie záväzkov a na sekundárne riziko – trhové likviditné – že aktívum 

nebude možné predať bez výraznej straty. 

Spoločnosť stanovuje limity likvidity a definuje tri úrovne riadenia likvidity. Krátkodobá likvidita pokrýva 

denné požiadavky hotovosti za bežných obchodných podmienok a pokrýva likviditné riziko zdrojov. 

Riadenie dlhodobej likvidity zohľadňuje podmienky, za ktorých sa realizuje trhové likviditné riziko. 
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Krízové riadenie likvidity zabezpečuje schopnosť reagovať na možnú krízovú situáciu. Tu je potrebné 

rozlíšiť trhovú udalosť od udalosti špecifickej pre Spoločnosť. 

Riziko je riadené za pomoci rôznych parametrov a opatrení, ako sú pomery finančných veličín či 

projekcie finančných tokov. 

Spoločnosť v rámci vlastných zdrojov vykazuje aj očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného vo 

výške 51 605 tis. EUR. 

4.5 Operačné riziko 

Operačné riziko je riziko priamej alebo nepriamej straty vyplývajúcej z nevhodných interných procesov 

alebo zlyhania interných procesov (vrátane informačných technológií a komunikačných systémov), ľudí, 

systémov alebo z vonkajších udalostí. 

Podľa jeho všeobecnej definície rozsah operačného rizika zahŕňa aj špecifické procesy, napríklad riziko 

finančného výkazníctva a riziko ľudských zdrojov. Nefinančné riziká súvisiace s ľudskými zdrojmi sú 

riadené v prvej línii obrany – typicky sa týkajú odmeňovania a rozvoja, osobnej bezpečnosti a správania 

zamestnancov. Operačné riziko je úzko späté s compliance rizikom, právnym rizikom a reputačným 

rizikom. Tieto riziká sú sledované vo vzájomných väzbách ako "Nefinančné riziká" (NFR). 

Pretože operačné riziká sú rôznorodej povahy, Spoločnosť má vypracovaný proces ich identifikácie, 

hodnotenia, zmiernenia, monitorovania a reportingu.  Dôležitými prvkami sú NFR hodnotenie rizík, 

sledovanie plnenia nápravných opatrení, sledovanie kľúčových ukazovateľov rizika, register kľúčových 

kontrol, reportovanie incidentov, Výbor pre nefinančné riziká a kvartálny NFR Dashboard. 

NFR hodnotenie rizík sa používa na identifikáciu, hodnotenie a prejedávanie rizík. Výsledkom môžu byť 

opatrenia na zmiernenie rizík, ktoré sú zaznamenané a sledované v systéme, ktorý je  pre to určený. 

Register kľúčových kontrol obsahuje prehľad primárnych obchodných procesov, jeho kľúčové riziká a 

kľúčové kontroly, ktoré sa používajú na zmiernenie kľúčového rizika. Register kľúčových kontrol tiež 

poskytuje základ pre nezávislé sledovanie adekvátnosti kľúčových kontrol. Incidenty musia byť 

nahlásené na oddelenie riadenia operačných rizík. 

Výbor pre nefinančné riziká sleduje nefinančné riziká na mesačnej báze. Prerokováva reportované 

incidenty a stavy riešenia nápravných opatrení. Kvartálny NFR Dashboard poskytuje informácie o stave a 

vývoji nefinančných rizík. 

4.6 Iné významné riziká 

Identifikácia strategických / vznikajúcich rizík je súčasťou ročného obchodného plánovania a procesu 

vlastného posúdenia rizík a solventnosti. Tieto riziká sú rôznorodej povahy a sú externého pôvodu, napr. 

vyplývajú z technologických, politických, regulačných, sociálnych a environmentálnych rizikových 

faktorov. Pravdepodobnosť výskytu a dopad týchto rizík sú hodnotené v záťažových testoch. 

Ďalej sú popísané riziká, ktoré Spoločnosť riadi a monitoruje na pravidelnej báze: 
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Riziko koncentrácie je riadené limitmi v investičných mandátoch. Tým je zohľadnený rizikový apetít. 

Compliance riziko je riziko narušenia integrity NN. Ide o nedodržanie/zlyhanie (alebo vnímanie 

nedodržania) NN podnikateľských princípov a zákonov súvisiacich s rizikom compliance, regulácií a 

štandardov relevantných pre konkrétne finančné služby, ktoré sú ponúkané prostredníctvom 

Spoločnosti alebo vyplývajúcich aktivít, ktoré môžu poškodiť renomé Spoločnosti, resp. viesť k 

regulačným sankciám alebo finančným stratám. 

S Compliance rizikom úzko súvisí aj Právne riziko. Právne riziko je definované ako riziko spojené so 

zlyhaním (alebo s jeho vnímaním) dodržiavania platných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

zmluvnými záväzkami alebo povinnosťami, ktoré nemôžu byť uplatnené, ako bolo plánované alebo sú 

uplatnené nečakaným či nepriaznivým spôsobom, a zodpovednosťou voči tretím osobám v dôsledku 

konania alebo opomenutia, týkajúce sa NN, čo má prípadne za následok zhoršenie integrity NN, 

poškodenie povesti NN, právne alebo regulačne sankcie, či finančnú stratu. Tento typ rizika je 

predmetom činnosti právneho oddelenia Spoločnosti. 

Reputačné riziko je riziko nepriaznivého vnímania Spoločnosti tretími osobami. Zvyčajne ide 

o sekundárny efekt iných typov rizík, ktoré sa môžu objaviť a ktoré ovplyvňujú povesť Spoločnosti. Avšak 

nevhodná externá komunikácia alebo politika značky Spoločnosti majú na reputačné riziko priamy vplyv 

a ich zmiernenie je možné prostredníctvom expertov zodpovedných za jednotlivé oblasti. 

Modelové riziko je riziko finančnej straty spôsobené závislosťou od rizikových modelov, ktoré môžu byť 

neplatné pre účely, pre ktoré sú použité. Riadenie modelov zabezpečuje, že modely sú platné pre účely, 

pre ktoré sú používané. Modely sú klasifikované podľa ich dôležitosti. Validačné reporty sú získavané od 

nezávislého validačného tímu. 

4.7 Ďalšie informácie 

V priebehu obdobia, ktoré zahŕňa táto správa nedošlo k významným zmenám v rizikovom profile. 

Spoločnosť nevyužíva účelovo vytvorené subjekty. 

 

  

5 Oceňovanie na účely solventnosti 

5.1 Aktíva 

5.1.1 Oceňovanie aktív 
Finančné aktíva sú ocenené reálnou hodnotou v súlade s oceňovaním podľa medzinárodných štandardov 

vrátane aktív držaných do splatnosti, ktoré sú pre účely solventnosti oceňované reálnou hodnotou, 

avšak podľa účtovných štandardov amortizovanou hodnotou. 
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Rok 2015 

v tis. eur Aktíva – 
Solventnosť 

Aktíva – účtovná 
závierka 

Dlhopisy 213 202 207 013 

Štátne dlhopisy 192 759 186 570 

Korporátne dlhopisy 20 443 20 443 

Vlastnícke podiely (NN DSS, a.s.) 36 646 36 646 

Ostatné investície 4 540 4 540 

Celkom investície  254 388 248 199 

 

Rok 2016 

v tis. eur Aktíva – 
Solventnosť 

Aktíva – účtovná 
závierka 

Dlhopisy 195 822 190 532 

Štátne dlhopisy 183 031 177 740 

Korporátne dlhopisy 12 791 12 792 

Vlastnícke podiely (NN DSS, a.s.) 40 610 40 610 

Ostatné investície 5 665 5 665 

Celkom investície  242 097 236 807 

 

Ostatné investície sú tvorené investíciami do fondov investičného životného poistenia z dôvodu krytia 

záväzkov voči poisteným (bonusové jednotky, „actuarial funded units“). 

Spoločnosť používa oceňovacie techniky založené na reálnej hodnote aj pre vlastnícke podiely. V prípade 

podielu v spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je hodnota vypočítaná na základe 

MCEV (Market Consistent Embedded Value) upravenej o dodatočné rizikové faktory. MCEV reprezentuje 

súčasnú hodnotu akcionárskych účastí na alokovateľných výnosoch spoločnosti po odčítaní 

agregovaného zisku. Skladá sa z čistej súčasnej hodnoty, t.j. hodnoty aktív, ktoré nekryjú záväzky, 

z hodnoty kmeňa a z hodnoty budúcich ziskov plynúcich z výkonov a majetkov kryjúcich záväzky. Budúce 

riziká sú zohľadnené dodatočnými rizikovými prirážkami. Ako vstupy boli použité pozorovateľné trhové 

vstupy a na trhu nepozorovateľné vstupy. Predstavenstvo Spoločnosti považuje za najvýznamnejší na 

trhu nepozorovateľný vstup použitý pre ocenenie NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. 

zohľadnenie špecifických rizík (najmä politické riziko), ktoré sa viažu k týmto aktívam. Spoločnosť 

nepredpokladá významné zmeny v predikovaných peňažných tokoch v budúcich rokoch. Použitá 

diskontná miera a jej zmeny odrážajú najmä zmeny swapovej krivky. Model oceňovania je každý rok 

analyzovaný a jeho parametre a celkové nastavenia sú prehodnocované v závislosti od zmeny trhových 

podmienok a zmien na trhu nepozorovaných vstupov. 



 

41 
 

Pohľadávky vyplývajúce zo zaistných zmlúv sú oceňované v súlade s oceňovaním podľa medzinárodných 

štandardov. Spoločnosť nemá pohľadávky ani záväzky voči účelovo vytvoreným subjektom. 

5.2 Technické rezervy 

5.2.1 Oceňovanie záväzkov z poistných zmlúv 

Štruktúra oceňovania záväzkov z poistných zmlúv je iná pre účely solventnosti ako pre účely 

medzinárodných štandardov. 

Rezerva na poistné plnenia je zhodná s účtovníctvom, avšak ostatné účtovné rezervy sú určené 

projekciou finančných tokov a reportované spoločne ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže. 

Významným predpokladom vo výpočte je hranica zmluvy („contract boundary“). Tento predpoklad 

ovplyvňuje hodnotu záväzkov plynúcich z pripoistení, pretože približne pri dvoch tretinách portfólia je 

projekcia ukončená k najbližšiemu výročiu zmluvy bez ohľadu na ekonomickú podstatu zmluvy. Rovnako 

je aj hranica zmluvy pre investičné poistenie určená najbližším výročím. Zmluvy „tradičného“ poistenia 

(kapitálové a rizikové produkty) sú projektované do konca poistného obdobia. 

Neistota ohľadne výšky rezerv je úmerná dobe projekcie. Najvyššia neistota je preto spojená s výškou 

rezervy na kapitálové produkty, ktoré sú ovplyvnené aj neistotou ohľadne budúcich úrokových mier. 

Neistota vyplývajúca z predpokladov budúcich škôd a nákladov na pripoisteniach je obmedzená najmä 

zohľadnením hraníc zmluvy. 

Riziková marža sa vypočíta ako cena nákladov na držanie kapitálu podľa štandardného vzorca a vyjadruje 

mieru neistoty. 

Model používaný pre výpočet týchto záväzkov podlieha striktnému procesu schvaľovania a 

dokumentácie. Vyjadrenie k výške týchto záväzkov poskytuje tiež vo svojej správe aktuárska funkcia. 

Tabuľka nižšie porovnáva rezervy pre účely solventnosti s rezervami pre účtovné účely. Významný 

rozdiel je zrejmý pre pripoistenia (riadok Zdravotné poistenie), kde budúce zisky na produktoch 

projektovaných na celú dobu trvania pripoistenia zníži hodnotu rezervy na záporné číslo. 

 

Rok 2015 

v tis. eur Najlepší 
odhad 

Riziková 
marža 

Rezervy – 
Solventnosť 

Rezervy – 
IFRS 

Zdravotné poistenie -29 788 4 821 -24 967 22 379 

Životné poistenie (bez zdravotného a UL) 182 109 6 837 188 946 192 726 

Investičné poistenie 234 198 79 234 277 233 198 

Celkom 386 519 11 737 398 256 448 303 
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Rok 2016 

v tis. eur Najlepší 
odhad 

Riziková 
marža 

Rezervy – 
Solventnosť 

Rezervy – 
IFRS 

Zdravotné poistenie -33 289 4 555 -28 734 22 248 

Životné poistenie (bez zdravotného a UL) 182 414 5 801 188 215 193 632 

Investičné poistenie 241 367 61 241 428 241 014 

Celkom 390 492 10 417 400 909 456 894 

 

V pribehu obdobia, ktoré zahŕňa táto správa neboli vykonané žiadne významné zmeny metód. 

Predpoklady použité pre výpočet boli aktualizované v rámci pravidelnej revízie všetkých predpokladov. 

Ekonomické predpoklady (zahŕňajúce najmä budúce predpoklady úrokových mier) sú aktuálne pre každý 

dátum výpočtu v súlade s predpokladmi zverejňovanými EIOPA. 

Párovacia korekcia a prechodná korekcia časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej miery nie sú 

uplatňované. Korekcia volatility je uplatňovaná. Prechodné zníženie uvedené v článku 308d smernice 

2009/138/ES nie je uplatňované. 

5.3 Iné záväzky 

Iné záväzky sú oceňované v súlade s medzinárodnými štandardmi. Jedinou položkou významne odlišnou 

sú odložené daňové pohľadávky, ktoré sú prepočítané z dôvodu odlišného prebytku aktív nad záväzkami 

v oboch bázach. 

5.4 Alternatívne metódy oceňovania 

Spoločnosť nepoužíva alternatívne metódy oceňovania. 

5.5 Ďalšie informácie 

Spoločnosť neeviduje iné významné informácie, ktoré sa týkajú oceňovania aktív a záväzkov poisťovne 

na účely solventnosti, ako tie uvedené v časti 5.1 – 5.4 tejto správy. 

6 Riadenie kapitálu 

6.1 Vlastné zdroje 

Spoločnosť riadi svoje vlastné zdroje v súlade s internými koncepciami a postupmi. Vlastné zdroje sú na 

ročnej báze revidované na postačitelnosť, najmä s ohľadom na plány Spoločnosti. Finančný plán je 
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pripravovaný na 3 roky, vlastné zdroje a kapitálová požiadavka sú projektované na 5 rokov s cieľom 

dosiahnutia dlhodobej stability Spoločnosti. V každom roku plánu je overovaná primeranosť vlastných 

zdrojov. Dividendy sú plánované s ohľadom na zaistenie dostatočnej výšky vlastných zdrojov Spoločnosti 

aj v stresovom scenári. V priebehu roka nedošlo k žiadnej zmene v prístupe k vlastným zdrojom. 

Štruktúra, výška a kvalita vlastných zdrojov je uvedená v tabuľke S 23.01.01 Vlastné zdroje. Použiteľná 

výška vlastných zdrojov na krytie kapitálovej požiadavky na solventnosť, klasifikovaná podľa tried aj 

použiteľná výška základných vlastných zdrojov na krytie minimálnej kapitálovej požiadavky, klasifikovaná 

podľa tried sú uvedené v prílohe. 

Rozdiely medzi vlastným kapitálom uvedeným v účtovnej závierke a prebytkom aktív nad záväzkami 

vypočítaným na účely solventnosti vznikajú z dôvodu použitia rozdielnych oceňovacích metód 

popísaných v časti 5 tejto správy. Vlastnícke podiely (NN DSS, a.s.) sa pre účely určenia použiteľnej výšky 

vlastných zdrojov na krytie kapitálovej požiadavky na solventnosť znižujú na maximálnu úroveň vo výške 

10 % vlastných zdrojov v súlade s legislatívnou požiadavkou. 

Spoločnosť nemá položky základných vlastných zdrojov, ktoré sú predmetom prechodných opatrení. 

Spoločnosť nemá položky dodatkových vlastných zdrojov. 

6.2 Kapitálová požiadavka na solventnosť a minimálna kapitálová 

požiadavka 

Výška kapitálovej požiadavky na solventnosť je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 

v tis. eur 31.12.2016 31.12.2015 

Trhové riziko 9 760 7 759 

Riziko zlyhania protistrany 1 038 843 

Upisovacie riziko životného poistenia 10 448 27 740 

Upisovacie riziko zdravotného poistenia 21 199 0 

Upisovacie riziko neživotného poistenia 0 0 

Základná kapitálová požiadavka na 
solventnosť 

30 685 30 871 

   

   

Operačné riziko 2 750 2 992 

Úprava zohľadňujúca kapacitu odložených 
daní kryť straty 

-7 356 -7 450 

Kapitálová požiadavka na solventnosť 26 080 26 413 
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Spoločnosť používa pre výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť štandardný vzorec. Spoločnosť 

nevyužíva zjednodušené výpočty ani špecifické parametre podniku. 

 

Výška minimálnej kapitálovej požiadavky je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 

v tis. eur 31.12.2016 31.12.2015 

Minimálna kapitálová požiadavka 11 736 11 886 

 

Spoločnosť v priebehu roka 2016 spresnila klasifikáciu pripoistení pre účely výpočtu kapitálovej 

požiadavky na solventnosť. Pripoistenia sú vykazované v module zdravotné poistenie. 

Spoločnosť nevykonala žiadnu významnú zmenu vo výpočte minimálnej kapitálovej požiadavky. 

6.3 Využívanie podmodulu akciového rizika založeného na durácii 

pre výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť 

Spoločnosť nepoužíva na výpočet svojej kapitálovej požiadavky na solventnosť podmodul akciového 

rizika založený na durácii. 

6.4 Rozdiely medzi štandardným vzorcom a prípadným použitím 

vnútorného modelu 

Spoločnosť pre výpočet kapitálovej požiadavky používa štandardný vzorec. 

6.5 Nedodržanie minimálnej kapitálovej požiadavky a nedodržanie 

kapitálovej požiadavky na solventnosť 

V priebehu obdobia, ktoré zahŕňa táto správa nedošlo k žiadnemu nedodržaniu minimálnej kapitálovej 

požiadavky alebo kapitálovej požiadavky na solventnosť. 

 

6.6 Ďalšie informácie 

Spoločnosť neeviduje žiadne iné významné informácie, ako vyššie uvedené, ktoré sa týkajú riadenia 

kapitálu. 
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Výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2016 

 

Aktíva 
v tis. eur 

 Výkaz o finančnej 
situácii - Solvency II   

 Výkaz o finančnej 
situácii - účtovná 

závierka  

I. Časovo rozlíšené obstarávacie náklady   0 6 501 

II. Nehmotný majetok  0 1 321 

III. Odložená daňová pohľadávka 0 1813 

IV. Pozemky, budovy a zariadenia 215 215 

V. Finančný majetok 271 722 266 432 

     a) Podiely v dcérskych a pridružených 
spoločnostiach 

40 610 40 610 

     b) Dlhopisy 195 822 190 532 

          - Štátne dlhopisy 183 031 177 740 

          - Korporátne dlhopisy 12 791 12 791 

     c) Podielové listy 29 625 29 625 

     d) Ostatné investície 5 665 5 665 

VI. Investície v mene poistených 230 914 230 914 

VII. Pôžičky 1 1 

       a) Pôžičky - jednotlivcom 1 1 

VIII. Podiel zaisťovateľa na rezervách 
vyplývajúcich z poistných zmlúv 

717 717 

      Životné poistenie a zdravotné poistenie 
podobné životnému poisteniu okrem zdravotného 
poistenia, index-linked a unit-linked poistenia 

717 717 

    Zdravotné poistenie podobné životnému 
poisteniu 

717 717 

IX. Pohľadávky z poistenia a voči 
sprostredkovateľom 

2 247 2 247 

X. Pohľadávky zo zaistenia 4 4 

XI. Ostatné pohľadávky 82 82 

XII. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 9 629 9 629 

XIII. Ostatné aktíva 418 418 

Aktíva celkom 515 948 520 292 
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Záväzky 
v tis. EUR 

 Solvency II   
 Výkaz o finančnej 
situácii - účtovná 

závierka  

I. Záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv 159 482 215 880 

a) Technické rezervy – zdravotné poistenie 
(podobné životnému poisteniu) 

-28 734 22 248 

       - Najlepší odhad -33 290 0  

       -  Riziková marža 4 555 0  

b)  Technické rezervy – životné poistenie 
(okrem zdravotného poistenia, index-linked a 
unit-linked 

188 216 193 632 

       - Najlepší odhad 182 414 0  

       -  Riziková marža 5 801 0  

II. Záväzky vyplývajúce z united linked zmlúv 241 428 241 014 

       - Najlepší odhad 241 367 0  

       -  Riziková marža 61 0  

III. Ostatné rezervy 49 49 

IV. Odložená daňový záväzok 9 0 

V. Záväzky z poistenia a voči sprostredkovateľom 5 5 024 

VI Záväzky zo zaistenia 0 93 

VII. Ostatné záväzky 4 4 154 

Záväzky celkom 419 642 466 213 

   
Vlastné imanie celkom 96 306 54 078 

 

 

 

 

Peter Jung         Martin Višňovský 

člen predstavenstva       člen predstavenstva 

NN Životná poisťovňa, a.s.      NN Životná poisťovňa, a.s. 
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S.05.01.02 

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti 
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S.05.02.01 

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa krajín 
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S.12.01.02 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT
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S.22.01.21 

Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení 
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