
VP (ÚFT) 9-01 
Obchodné meno pois ovne/zais ovne/pobo ky zahrani nej 
pois ovne/pobo ky zahrani nej zais ovne:

Druh innosti (pois ovacia/zais ovacia): I O:
Spôsob vykonávania innosti a lenský štát, ak ide o innos  mimo územia Slovenskej republiky:  
Pobo ka/právo slobodného poskytovania služieb a názov lenského štátu: Stav ku d u:

VÝKAZ ŠPECIFICKÝCH ÚDAJOV O POISTNOM TRHU NEŽIVOTNÉHO POISTENIA1)

Tabu ka . 1 

Predpísané poistné/  
zaistné (v tis. Sk)2)

Predpis postúpený 
zais ovate ovi/  

retrocesia (v tis. Sk) 

   poistenie kritických chorôb 
   poistenie chorôb, ktorých dôsledkom je 
   práceneschopnos , strata na zárobku 
   poistenie chorôb, ktorých dôsledkom je trvalá  
   invalidita 
   poistenie chorôb, ktorých dôsledkom je do asná  
   invalidita 

   poistenie chorôb ostatné 

B/2

   spolu B/2 
Poistné zmluvy uzavreté v neživotnom poistení na poistenie poistných rizík mimo územia 
Slovenskej republiky3)

Tabu ka . 2 
Po et poistencov  
(poistených osôb) 

Po et dopravných 
prostriedkov 

   B/1 – poistenie úrazu ××× 
   B/2 – poistenie choroby ××× 
   B/3 – poistenie škôd ××× 

Klasifikácia poistných druhov 
pod a poistného odvetvia 

   B/10a – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti ××× 

Tabu ka . 3 

Poistné zmluvy uzavreté cez internet 
Po et uzavretých 

poistných/zaistných 
zmlúv (v ks) 

Predpísané poistné/ 
zaistné (v tis. Sk) 

   klienti so sídlom/trvalým pobytom   
   v Slovenskej republike  

   Rozdelenie pod a sídla klienta 
   klienti so sídlom/trvalým pobytom  
   mimo územia Slovenskej republiky 
   právnické osoby 

   Rozdelenie pod a druhu klienta 
   fyzické osoby  

Tabu ka . 4 
Finan né prostriedky poskytnuté na innos

zameranú na predchádzanie škodám  
k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka (v tis. Sk)

   Požiar 

   Odcudzenie 

   Ochrana zdravia 

   Životné prostredie 

   Ostatné poistné riziká4)

  Spolu 
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Tabu ka . 5 
Všeobecné informácie za predchádzajúci kalendárny rok 

   Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok 

z toho: po et interných zamestnancov obchodnej služby (stav za predchádzajúci kalendárny rok) 

   Vyplatené provízie interným zamestnancom obchodnej služby (v tis. Sk) 
   pois ovací makléri    Po et externých zamestnancov obchodnej služby  

   (stav k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka)    pois ovací agenti 

   Vyplatené provízie sprostredkovate om (v tis. Sk) 
   Vyplatené provízie z aktívneho zaistenia (v tis. Sk) 
   Inkasované provízie od zais ovate a (v tis. Sk) 
1) Pri pois ovni, ktorá vykonáva aj zais ovaciu innos , zais ovni a pobo ke zahrani nej zais ovne sa uvedú príslušné údaje týkajúce sa  
   zais ovacej innosti.  
2) Pri spolupoistení sa uvedie príslušné predpísané poistné/zaistné; ak ide o produkty kryjúce viacero poistných rizík, vykoná sa kvalifikovaný odhad.
3) Predmet poistenia vlastní zahrani ný vlastník a nachádza sa mimo územia Slovenskej republiky.
4) Osobitne sa uvedie, o aké poistné riziká ide. 

Odoslané d a: Osoba zodpovedná za vypracovanie výkazu 
(meno, priezvisko a podpis): 

Zodpovedný aktuár 
(meno, priezvisko a podpis): 

Telefónne íslo:


