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Vysvetlivky k položkám vo Výkaze VP (ÚFT) 3-01 
B — neživotné poistenie
1. Poistenie úrazu (B/1).
2. Poistenie choroby (B/2).
3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než ko¾ajových (B/3).
4. Poistenie škôd na ko¾ajových dopravných prostriedkoch (B/4).
5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch (B/5).
6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch (B/6).
7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez oh¾adu na použitý dopravný

prostriedok (B/7).
8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou,

prírodnými živlami inými ako víchrica, jadrovou energiou a zosuvom alebo zosadaním pôdy (B/8).
9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom,

alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8 (B/9).
10. Poistenie zodpovednosti

a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (B/10a),
b) dopravcu (B/10b).

11. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného prostried-
ku vrátane zodpovednosti dopravcu (B/11).

12. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania riečneho, jazerného alebo
námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu (B/12).

13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12 (B/13).
14. Poistenie úveru (B/14).
15. Poistenie kaucie (B/15).
16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z výkonu povolania, z nedostatočného príjmu, zo zlých

poveternostných podmienok, zo straty zisku, z trvalých všeobecných nákladov, z neočakávaných obchodných
výdajov, zo straty trhovej hodnoty, zo straty pravidelného zdroja príjmov, z inej nepriamej obchodnej finančnej
straty a z ostatných finančných strát (B/16).

17. Poistenie právnej ochrany (B/17).
18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu (B/18).

Predpísané poistné/zaistné — všetky sumy poistného/zaistného z priameho poistenia/zaistenia splatné pod¾a
poistných/zaistných zmlúv za dané účtovné obdobie — účet 601 alebo 621.
Predpísané poistné/zaistné pre jednotlivé poistné odvetvia sa následne rozdelí v členení na poistenie občanov
a poistenie právnických osôb. Právnická osoba zahŕňa údaje za právnickú osobu a fyzickú osobu — podnikate¾a,
ako aj rôzne organizácie a združenia.

Predpis postúpený zais�ovate¾ovi/retrocesia — predpísané hrubé poistné/zaistné postúpené zais�ovate¾om —
účet 602 alebo 622. V prípade pois�ovne, ktorá vykonáva aj zais�ovaciu činnos�, zais�ovne a pobočky zahraničnej
zais�ovne sa uvedie predpísané poistné postúpené zais�ovate¾ovi v zmysle retrocesie.

Prijaté poistné/zaistné — skutočné prijaté poistné/zaistné za dané účtovné obdobie, ako aj inkaso alebo
inkasované poistné/zaistné.

Stav kmeňa — stav poistného kmeňa; ide o súbor všetkých platných uzavretých poistných/zaistných zmlúv
dlhodobých (uzavretých na obdobie aspoň jedného roka), a to v kusoch a v ročnom poistnom/zaistnom týkajúcom
sa týchto zmlúv (pri jednorazovo platenom poistnom/zaistnom je potrebné príslušnú sumu poistného/zaistného
rozdeli� na celú poistnú dobu a zahrnú� len poistné/zaistné za jeden kalendárny rok).

Nová produkcia (v ks)  — počet poistných/zaistných zmlúv uzavretých (novodohodnutých) za dané účtovné
obdobie.

Nová produkcia (v tis. Sk) — ročné poistné/zaistné týkajúce sa poistných/zaistných zmlúv uzavretých (novodo-
hodnutých) za dané účtovné obdobie. V ïalších dvoch riadkoch sa uvedie rozdelenie novej produkcie na obchody
uzavreté pois�ovacími maklérmi a pois�ovacími agentmi.

Poistné zmluvy vypovedané do dvoch mesiacov (v tis. Sk)  — ročné poistné týkajúce sa všetkých poistných zmlúv
z novej produkcie, ktoré boli vypovedané do dvoch mesiacov od uzavretia zmluvy (zais�ovňa a pobočka zahraničnej
zais�ovne nevypĺňajú).

Hrubé prevádzkové náklady — hrubá výška prevádzkových nákladov za dané účtovné obdobie; ide o súčet
účtov 511 + 511AE + 512 vo výkaze ziskov a strát v neživotnom poistení a súčet účtov 532 + 532AE + 533 v život-
nom poistení.

Náklady na poistné/zaistné plnenia — hrubá výška nákladov na poistné/zaistné plnenia za dané účtovné obdobie,
účet 501 alebo 521.
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Podiel zais�ovate¾a na nákladoch na poistné plnenia — uvedie sa podiel zais�ovate¾ov na nákladoch na poistné
plnenia za dané účtovné obdobie — účet 502 alebo 522. V prípade pois�ovne, ktorá vykonáva aj zais�ovaciu činnos�,
zais�ovne a pobočky zahraničnej zais�ovne sa uvedie podiel zais�ovate¾a na nákladoch na poistné plnenia v zmysle
retrocesie.

Poskytnuté poistné/zaistné plnenia — počet poskytnutých poistných/zaistných plnení, pri ktorých bolo ukončené
zis�ovanie a vznikol nárok na poistné/zaistné plnenie za dané účtovné obdobie.

Priemerné poistné plnenie — hodnota podielu celkového objemu poistných plnení vybavených poistných udalostí
za dané obdobie k celkovému počtu poistných zmlúv, z ktorých bolo plnenie realizované (zais�ovňa a pobočka
zahraničnej zais�ovne nevypĺňajú).

Nevybavené poistné udalosti (v ks) — počet všetkých poistných udalostí, ktoré boli v danom účtovnom období
pois�ovni nahlásené, ale neboli do konca účtovného obdobia vybavené (zais�ovňa a pobočka zahraničnej zais�ovne
nevypĺňajú).

Nevybavené poistné zmluvy (v ks) — počet všetkých platných poistných zmlúv, pri ktorých bola poistná udalos�
v danom účtovnom období pois�ovni nahlásená, ale nebola do konca účtovného obdobia vybavená (zais�ovňa
a pobočka zahraničnej zais�ovne nevypĺňajú).

Brutto technická rezerva — hrubá výška technických rezerv s podielom zais�ovate¾a, súvahový účet 441, 443,
444, 445, 446 a 449, stĺpec brutto.

Netto technická rezerva — stav technických rezerv očistený o podiel zais�ovate¾a, súvahový účet 441, 443, 444,
445, 446 a 449, stĺpec netto.
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