
Poistenie s podielom 
na zisku

Anuity vyplývajúce z poistných zmlúv 
o neživotnom poistení a súvisiace s poistnými 
záväzkami okrem záväzkov vyplývajúcich zo 
zdravotného poistenia

Spolu (životné poistenie iné ako zdravotné 
poistenie vrátane unit-linked poistenia)

Anuity vyplývajúce z poistných zmlúv 
o neživotnom poistení a súvisiace so záväzkami 
vyplývajúcimi zo zdravotného poistenia

Zdravotné zaistenie (prijaté 
zaistenie)

Celkom (zdravotné poistenie podobné 
životnému poisteniu)

Zmluvy bez opcií a 
záruk

Zmluvy s opciami alebo 
zárukami

Zmluvy bez opcií a 
záruk

Zmluvy s opciami alebo 
zárukami

Poistenie s podielom 
na zisku

Index-linked a unit-linked 
poistenie

Ostatné životné 
poistenie

Anuity vyplývajúce z poistných zmlúv 
o neživotnom poistení a súvisiace s poistnými 
záväzkami okrem záväzkov vyplývajúcich zo 
zdravotného poistenia

Zmluvy bez opcií a 
záruk

Zmluvy s opciami alebo 
zárukami

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210
Technické rezervy vypočítané ako celok R0010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkové pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia po úprave na zohľadnenie očakávaných strát v 
dôsledku zlyhania protistrany spojené s technickými rezervami vypočítanými ako celok R0020
Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže
  Najlepší odhad
    Brutto najlepší odhad R0030 796298640,00 90725800,00 -74038590,00 310044140,00 29018260,00 1152048250,00
    Celková výška pohľadávok vyplývajúcich zo zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia pred úpravou na zohľadnenie 
očakávaných strát v dôsledku zlyhania protistrany R0040

      Pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia (okrem SPV a finitného zaistenia) pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty R0050
      Pohľadávky voči SPV pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty R0060
      Pohľadávky vyplývajúce z finitného zaistenia pred úpravou na zohľadnenie očakávaných strát R0070
    Celkové pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia po úprave na zohľadnenie očakávaných strát v 
dôsledku zlyhania protistrany spojené s technickými rezervami vypočítanými ako celok R0080
    Najlepší odhad mínus pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia R0090 796298640,00 90725800,00 -74038590,00 310044140,00 29018260,00 1152048250,00
  Riziková marža R0100 10738700,00 53139770,00 35524440,00 755460,00 100158370,00
Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv
  Technické rezervy vypočítané ako celok R0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Najlepší odhad R0120 0,00 0,00 0,00
  Riziková marža R0130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technické rezervy – spolu R0200 807037340,00 143865570,00 ############ 29773720,00 1252206620,00

Technické rezervy po odpočítaní pohľadávok vyplývajúcich zo zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia – spolu R0210 807037340,00 143865570,00 ############ 29773720,00 1252206620,00
Najlepší odhad produktov s odkupnou opciou R0220 7416350,00 90725800,00 29981130,00 0,00 128123280,00
Brutto najlepší odhad peňažného toku
  Odlevy peňažných tokov
    Budúce zaručené a dobrovoľné plnenia R0230 528405660,00 ############ 28468740,00 2540199240,00
       Budúce zaručené plnenia R0240 1348866330,00 1348866330,00
       Budúce dobrovoľné plnenia R0250 52770110,00 52770110,00
     Budúce náklady a ostatné odlevy peňažných tokov R0260 48728500,00 26222020,00 94652290,00 549520,00 170152330,00
  Prílevy peňažných tokov
    Budúce poistné R0270 616878320,00 475490550,00 ############ 0,00 1510037540,00
    Ostatné prílevy peňažných tokov R0280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Percentuálny podiel brutto najlepšieho odhadu vypočítaný pomocou aproximácie R0290
Odkupná hodnota R0300 30202610,00 21858470,00 7700400,00 0,00 59761480,00
Najlepší odhad podliehajúci prechodnému opatreniu týkajúcemu sa úrokovej miery R0310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technické rezervy bez prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokovej miery R0320 807037340,00 143865570,00 ############ 29773720,00 1252206620,00
Najlepší odhad podliehajúci korekcii volatility R0330 796298640,00 90725800,00 ############ 29018260,00 1152048250,00
Technické rezervy bez korekcie volatility a bez ďalších prechodných opatrení R0340 814162930,00 143353410,00 ############ 29984280,00 1260982620,00
Najlepší odhad podliehajúci párovacej korekcii R0350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technické rezervy bez párovacej korekcie a bez ďalších opatrení R0360 807037340,00 143865570,00 ############ 29984280,00 1252417180,00

S.12.01.01.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

Index-linked a unit-linked poistenie Ostatné životné poistenie Prijaté zaistenie Zdravotné poistenie (priama činnosť)


