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476
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 25. júla 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z.
o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná banka Slovenska podľa § 12 ods. 9, § 17
ods. 11, § 18 ods. 7 a § 21 ods. 8 zákona č. 340/2005
Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

4. V § 9 ods. 6 sa za slovom „testu“ vypúšťa čiarka
a slová „ktorý tvorí 30 otázok“.
5. V § 9 ods. 7 sa za slovom „testu“ vypúšťa čiarka
a slová „ktorý tvorí 30 otázok“.
6. V § 11 ods. 1 sa slovo „úradu“ nahrádza slovami
„Národnej banke Slovenska“.

Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní
poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 ods. 2 sa slová „Úradu pre finančný trh (ďalej
len „úrad“)“ nahrádzajú slovami „Národnej banky Slovenska“.

7. V § 11 odsek 3 znie:
„(3) Výkazy podľa odseku 1 sa predkladajú spolu za
činnosť vykonávanú na území Slovenskej republiky
a za činnosť vykonávanú na území iných členských štátov.2) Údaje v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným k 31. decembru príslušného
kalendárneho roka.“.

2. V § 9 ods. 2 sa slovo „úradu“ nahrádza slovami
„Národnej banky Slovenska“.

8. Prílohy č. 1 až 10 sa nahrádzajú prílohami č. 1
až 10 k tejto vyhláške.

3. V § 9 ods. 5 sa slová „generálny riaditeľ úradu“ nahrádzajú slovami „viceguvernér Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí útvar dohľadu nad finančným trhom“.

Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2006.

Ivan Šramko v. r.
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Príloha č. 1 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

VZOR

NÁVRH NA ZÁPIS VÝLUČNÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
2
Titul
pred menom

3
Meno

4
Priezvisko

5
Titul za
menom

6
Rodné číslo

Male/Female

Academic
degree
(in front
of the name)

First name

Family name

Academic
degree
(behind
the name)

Personal
identification
number

7
Trvalý pobyt –
ulica a číslo
domu
Permanent
address – street
and number

8
Trvalý pobyt –
PSČ

9
Trvalý
pobyt – obec

Permanent
address – post
code

Permanent
address –
municipality

(pokračovanie)

Permanent
address –
country

11
Miesto
podnikania –
ulica a číslo
domu
Business
address –
street and
number

12
Miesto
podnikania –
PSČ

13
Miesto
podnikania –
obec

14
Miesto
podnikania –
štát

15
Identifikačné
číslo

Business
address –
post code

Business
address –
municipality

Business
address –
country

Identification
number

16
Členské štáty, na území
ktorých chce pôsobiť
formou voľ.
poskytovania služieb
Member states in which
he/she intends to
operate on the basis of
freedom to provide
services

17
Členské štáty, na území
ktorých chce pôsobiť
formou zriadenia
pobočky
Member states in which
he/she intends to
operate a branch on the
basis of freedom of
establishment

(pokračovanie)
19
Sídlo navrhovateľa –
ulica a číslo domu
Registered office of
proponent – street
and number

20
Sídlo
navrhovateľa –
PSČ
Registered
office of
proponent –
post code

21
Sídlo
navrhovateľa –
mesto
Registered office
of proponent –
city

22
Identifikátor
navrhovateľa
ID number of
proponent
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18
Meno a priezvisko alebo
obchodné meno
navrhovateľa
First name and family name
or business name of
proponent
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10
Trvalý pobyt
– štát

Zbierka zákonov č. 476/2006

1
Muž/Žena

2. Titul pred menom – uvedie sa skratka len jedného (spravidla najvyššieho) akademického titulu osoby. Údaj sa neuvádza, ak osoba nemá akademický titul.

www.zbierka.sk

1. Muž/Žena – uvedie sa pohlavie osoby, a to slová „muž“ alebo „žena“. Slovo začína malým písmenom. Povinný údaj.
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Vysvetlivky k návrhu na zápis výlučného sprostredkovateľa poistenia do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov
zaistenia

3. Meno – uvedie sa jedno meno alebo viac mien osoby. Povinný údaj.
4. Priezvisko – uvedie sa jedno priezvisko alebo viac priezvisk osoby. Prvé písmeno každého priezviska je veľké, ostatné písmená sú malé; to neplatí
pre časti cudzích priezvisk, napríklad „von“, „de“. Povinný údaj.
5. Titul za menom – uvedie sa skratka len jedného (spravidla najvyššieho) vedeckého alebo akademického titulu osoby. Údaj sa neuvádza, ak osoba
nemá akademický titul.
6. Rodné číslo – uvedie sa rodné číslo v tvare 123456/xxx alebo 123456/xxxx. U osôb, ktoré nemajú rodné číslo, sa uvedie číslo v tvare rrmmdd/world, pričom „rrddmm“ vyjadrujú rok, mesiac a deň narodenia a „/world“ je pevná prípona, ktorá sa nemení. Povinný údaj.

8. Trvalý pobyt – PSČ – uvedie sa v tvare „666 66“. Pri zahraničných adresách sa uvedie v originálnom tvare. Povinný údaj.
9. Trvalý pobyt – obec – uvedie sa názov obce podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností časti 19.3 a 19.4.
10. Trvalý pobyt – štát – uvedie sa trojznaková textová skratka štátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.

15. Identifikačné číslo – uvedie sa identifikačné číslo výlučného sprostredkovateľa pridelené Štatistickým úradom Slovenskej republiky v tvare
„12 345 678“ s medzerou za druhým a piatym číslom. V čase podania návrhu na zápis výlučného sprostredkovateľa poistenia do registra sa kolónka
nevypĺňa, navrhovateľ však Národnej banke Slovenska údaj nahlási v súlade s § 11 ods. 13 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia
a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako zmenu údajov evidovaných v registri.
16. a 17. – uvedie sa trojznaková skratka členského štátu. Viaceré skratky sa od seba oddelia medzerou. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.
18. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovateľa – uvedie sa meno (mená) a priezvisko (priezviská) navrhovateľa alebo jeho obchodné
meno (podľa zápisu v Obchodnom registri). Prvé písmeno každého mena a priezviska je veľké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre časti cudzích
priezvisk, napríklad „von“, „de“. Povinný údaj.
19. až 21. – spôsob vyplnenia je rovnaký ako pri kolónkach č. 7 až 9. Povinný údaj.
22. Identifikátor navrhovateľa – navrhovateľ môže uviesť ľubovoľné označenie osoby, ktoré mu umožní jej identifikáciu pri práci s databázou.
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11. až 14. Miesto podnikania – uvedie sa, len ak miesto podnikania je odlišné od miesta trvalého pobytu. Spôsob vyplnenia je rovnaký ako pri kolónkach č. 7 až 10.

Zbierka zákonov č. 476/2006

7. Trvalý pobyt – ulica a číslo domu – uvedie sa názov ulice a číslo domu podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností časti 19.3 a 19.4.
Pri malých obciach bez ulíc sa uvedie názov obce, medzera a číslo domu. Povinný údaj.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

VZOR

NÁVRH NA ZÁPIS PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
3
Meno

4
Priezvisko

5
Titul za menom

6
Rodné číslo

Male/Female

Academic degree
(in front of the
name)

First name

Family name

Academic
degree (behind
the name)

Personal
identification
number

11
Miesto
podnikania –
ulica a číslo
domu
Business
address – street
and number

12
Miesto
podnikania –
PSČ

13
Miesto
podnikania –
obec

14
Miesto
podnikania
– štát

15
Identifikačné
číslo

Business
address –
post code

Business
address –
municipality

Business
address –
country

Identification
number

7
Trvalý pobyt –
ulica a číslo
domu
Permanent
address – street
and number

8
Trvalý pobyt
– PSČ

9
Trvalý pobyt
– obec

Permanent
address –
post code

Permanent
address –
municipality

(pokračovanie)
10
Trvalý pobyt
– štát

Permanent
address –
country

16
Členské štáty, na
území ktorých chce
pôsobiť formou voľ.
poskytovania služieb
Member states in
which he/she intends
to operate on the basis
of freedom to provide
services

17
Členské štáty, na
území ktorých chce
pôsobiť formou
zriadenia pobočky
Member states in
which he/she intends
to operate a branch on
the basis of freedom of
establishment

(pokračovanie)
19
Sídlo navrhovateľa
– ulica a číslo
domu
Registered office of
proponent – street
and number

20
Sídlo
navrhovateľa –
PSČ
Registered office
of proponent –
post code

21
Sídlo
navrhovateľa –
obec
Registered office
of proponent –
city

22
Sídlo
navrhovateľa –
štát
Registered office
of proponent –
state

23
Registračné
číslo
navrhovateľa
Registration
number of
proponent

24
Identifikátor
navrhovateľa
ID number of
proponent
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18
Meno a priezvisko alebo
obchodné meno
navrhovateľa
First name and family name
or business name of
proponent
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2
Titul pred
menom

Zbierka zákonov č. 476/2006

1
Muž/Žena

2. Titul pred menom – uvedie sa skratka len jedného (spravidla najvyššieho) akademického titulu osoby. Údaj sa neuvádza, ak osoba nemá akademický titul.
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1. Muž/Žena – uvedie sa pohlavie osoby, a to slová „muž“ alebo „žena“. Slovo začína malým písmenom. Povinný údaj.
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Vysvetlivky k návrhu na zápis podriadeného sprostredkovateľa poistenia do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov
zaistenia

3. Meno – uvedie sa jedno meno alebo viac mien osoby. Povinný údaj.
4. Priezvisko – uvedie sa jedno priezvisko alebo viac priezvisk osoby. Prvé písmeno každého priezviska je veľké, ostatné písmená sú malé; to neplatí
pre časti cudzích priezvisk, napríklad „von“, „de“. Povinný údaj.
5. Titul za menom – uvedie sa skratka len jedného (spravidla najvyššieho) vedeckého alebo akademického titulu osoby. Údaj sa neuvádza, ak osoba
nemá akademický titul.
6. Rodné číslo – uvedie sa rodné číslo v tvare 123456/xxx alebo 123456/xxxx. U osôb, ktoré nemajú rodné číslo, sa uvedie číslo v tvare rrmmdd/world,
pričom „rrddmm“ vyjadrujú rok, mesiac a deň narodenia a „/world“ je pevná prípona, ktorá sa nemení. Povinný údaj.

8. Trvalý pobyt – PSČ – uvedie sa v tvare „666 66“. Pri zahraničných adresách sa uvedie v originálnom tvare. Povinný údaj.
9. Trvalý pobyt – obec – uvedie sa názov obce podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností časti 19.3 a 19.4.
10. Trvalý pobyt – štát – uvedie sa trojznaková textová skratka štátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.

15. Identifikačné číslo – uvedie sa identifikačné číslo výlučného sprostredkovateľa pridelené Štatistickým úradom Slovenskej republiky v tvare
„12 345 678“ s medzerou za druhým a piatym číslom. V čase podania návrhu na zápis výlučného sprostredkovateľa poistenia do registra sa kolónka
nevypĺňa, navrhovateľ však Národnej banke Slovenska údaj nahlási v súlade s § 11 ods. 13 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia
a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako zmenu údajov evidovaných v registri.
16. a 17. – uvedie sa trojznaková skratka členského štátu. Viaceré skratky sa od seba oddelia medzerou. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.
18. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovateľa – uvedie sa meno (mená) a priezvisko (priezviská) navrhovateľa alebo jeho obchodné
meno (podľa zápisu v Obchodnom registri). Prvé písmeno každého mena a priezviska je veľké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre časti cudzích
priezvisk, napríklad „von“, „de“. Povinný údaj.
19. až 22. – spôsob vyplnenia je rovnaký ako pri kolónkach č. 7 až 9. Povinný údaj.
23. Registračné číslo navrhovateľa – uvádza sa v tvare „XXX000000“ bez medzery. Povinný údaj.
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24. Identifikátor navrhovateľa – navrhovateľ môže uviesť ľubovoľné označenie osoby, ktoré mu umožní jej identifikáciu pri práci s databázou.
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11. až 14. Miesto podnikania – uvedie sa, len ak miesto podnikania je odlišné od miesta trvalého pobytu. Spôsob vyplnenia je rovnaký ako pri kolónkach č. 7 až 10.

Zbierka zákonov č. 476/2006

7. Trvalý pobyt – ulica a číslo domu – uvedie sa názov ulice a číslo domu podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností časti 19.3 a 19.4.
Pri malých obciach bez ulíc sa uvedie názov obce, medzera a číslo domu. Povinný údaj.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

VZOR

NÁVRH NA ZMENU ZÁPISU VÝLUČNÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA

Registration
number –
letters

2
Registračné
číslo – poradové
číslo
Registration
number – digits

3
Muž/Žena

4
Titul pred
menom

5
Meno

6
Priezvisko

7
Titul za
menom

8
Rodné číslo

9
Trvalý pobyt –
ulica a číslo domu

Male/Female

Academic
degree
(in front of
the name)

First name

Family name

Academic
degree
(behind the
name)

Personal
identification
number

Permanent address
– street and
number

(pokračovanie)
11
Trvalý pobyt
– obec

12
Trvalý pobyt
– štát

13
Miesto
podnikania –
ulica a číslo
domu

14
Miesto
podnikania
– PSČ

15
Miesto
podnikania –
obec

16
Miesto
podnikania –
štát

17
Identifikačné
číslo

Permanent
address –
post code

Permanent
address –
municipality

Permanent
address –
country

Business
address –
street and
number

Business
address –
post code

Business
address –
municipality

Business
address –
country

Identification
number

18
Členské štáty, na
území ktorých chce
pôsobiť formou
voľného poskytovania
služieb
Member states in
which he/she intends
to operate on the
basis of freedom to
provide services
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10
Trvalý pobyt
– PSČ

Zbierka zákonov č. 476/2006

1
Registračné
číslo – písmená

Member states in
which he/she intends
to operate a branch
on the basis of
freedom of
establishment

20
Meno
a priezvisko
alebo obchodné
meno
navrhovateľa
First name and
family name or
business name
of proponent

21
Sídlo
navrhovateľa –
ulica a číslo
domu

22
Sídlo
navrhovateľa –
PSČ

23
Sídlo
navrhovateľa –
obec

24
Dátum prijatia
návrhu na zápis
do registra

25
Dátum zápisu
do registra

26
Identifikátor
navrhovateľa

Registered office
of proponent –
street and
number

Registered
office of
proponent –
post code

Registered
office of
proponent –
city

Date of receipt
of registration
entry proposal

Date of
registration
entry

ID number of
proponent

1. Registračné číslo (písmená) – uvedú sa prvé tri znaky registračného čísla výlučného sprostredkovateľa poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovateľ zmeniť.
2. Registračné číslo (poradové číslo) – uvedie sa šesťmiestne poradové číslo z registračného čísla výlučného sprostredkovateľa poistenia, ktorého
údaje evidované v registri navrhuje navrhovateľ zmeniť.

4. Titul pred menom – uvedie sa skratka len jedného (spravidla najvyššieho) akademického titulu osoby. Údaj sa neuvádza, ak osoba nemá akademický titul.
5. Meno – uvedie sa jedno meno alebo viac mien osoby. Povinný údaj.
6. Priezvisko – uvedie sa jedno priezvisko alebo viac priezvisk osoby. Prvé písmeno každého priezviska je veľké, ostatné písmená sú malé; to neplatí
pre časti cudzích priezvisk, napríklad „von“, „de“. Povinný údaj.
7. Titul za menom – uvedie sa skratka len jedného (spravidla najvyššieho) vedeckého alebo akademického titulu osoby. Údaj sa neuvádza, ak osoba
nemá akademický titul.
8. Rodné číslo – uvedie sa rodné číslo v tvare 123456/xxx alebo 123456/xxxx. U osôb, ktoré nemajú rodné číslo, sa uvedie číslo v tvare rrmmdd/world, pričom „rrddmm“ vyjadrujú rok, mesiac a deň narodenia a „/world“ je pevná prípona, ktorá sa nemení. Povinný údaj.
9. Trvalý pobyt – ulica a číslo domu – uvedie sa názov ulice a číslo domu podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností časti 19.3 a 19.4.
Pri malých obciach bez ulíc sa uvedie názov obce, medzera a číslo domu. Povinný údaj.

11. Trvalý pobyt – obec – uvedie sa názov obce podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností časti 19.3 a 19.4.
12. Trvalý pobyt – štát – uvedie sa trojznaková textová skratka štátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.
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10. Trvalý pobyt – PSČ – uvedie sa v tvare „666 66“. Pri zahraničných adresách sa uvedie v originálnom tvare. Povinný údaj.
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3. Muž/Žena – uvedie sa pohlavie osoby, a to slová „muž“ alebo „žena“. Slovo začína malým písmenom. Povinný údaj.

Zbierka zákonov č. 476/2006

Vysvetlivky k návrhu na zmenu zápisu výlučného sprostredkovateľa poistenia do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia
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19
Členské štáty, na
území ktorých chce
pôsobiť formou
zriadenia pobočky
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(pokračovanie)

www.zbierka.sk

17. Identifikačné číslo – uvedie sa identifikačné číslo výlučného sprostredkovateľa pridelené Štatistickým úradom Slovenskej republiky v tvare
„12 345 678“ s medzerou za druhým a piatym číslom. V čase podania návrhu na zápis výlučného sprostredkovateľa poistenia do registra sa kolónka
nevypĺňa, navrhovateľ však Národnej banke Slovenska údaj nahlási v súlade s § 11 ods. 13 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia
a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako zmenu údajov evidovaných v registri.
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13. až 16. Miesto podnikania – uvedie sa, len ak miesto podnikania je odlišné od miesta trvalého pobytu. Spôsob vyplnenia je rovnaký ako pri kolónkach č. 7 až 10.

18. a 19. – uvedie sa trojznaková skratka členského štátu. Viaceré skratky sa od seba oddelia medzerou. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.
20. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovateľa – uvedie sa meno (mená) a priezvisko (priezviská) navrhovateľa alebo jeho obchodné
meno (podľa zápisu v Obchodnom registri). Prvé písmeno každého mena a priezviska je veľké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre časti cudzích
priezvisk, napríklad „von“, „de“. Povinný údaj.
21. až 23. – spôsob vyplnenia je rovnaký ako pri kolónkach č. 9 až 11. Povinný údaj.
24. Dátum prijatia návrhu na zápis do registra – uvedie sa dátum, kedy bol súbor zaslaný cez internetové rozhranie (doručený na médiu) navrhovateľom do Národnej banky Slovenska.

26. Identifikátor navrhovateľa – uvedie sa rovnaký identifikátor ako pri návrhu na zápis výlučného sprostredkovateľa.
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Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Zbierka zákonov č. 476/2006

25. Dátum zápisu do registra – uvedie sa skutočný dátum zápisu výlučného sprostredkovateľa do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

www.zbierka.sk
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

VZOR

NÁVRH NA ZMENU ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
2
Registračné
číslo –
poradové číslo
Registration
number –
digits

4
Titul pred
menom

5
Meno

6
Priezvisko

7
Titul za
menom

8
Rodné číslo

9
Trvalý pobyt – ulica
a číslo domu

Male/Female

Academic
degree
(in front
of the name)

First name

Family name

Academic
degree
(behind the
name)

Personal
identification
number

Permanent address
– street and
number

18
Členské štáty, na
území ktorých chce
pôsobiť formou voľ.
poskytovania
služieb
Member states in
which he/she
intends to operate
on the basis of
freedom to provide
services

(pokračovanie)
10
Trvalý pobyt –
PSČ

11
Trvalý pobyt –
obec

12
Trvalý pobyt –
štát

13
Miesto
podnikania –
ulica a číslo
domu

14
Miesto
podnikania –
PSČ

15
Miesto
podnikania –
obec

16
Miesto
podnikania –
štát

17
Identifikačné
číslo

Permanent
address –
post code

Permanent
address –
municipality

Permanent
address –
country

Business
address –
street and
number

Business
address –
post code

Business
address –
city

Business
address –
country

Identification
number

Čiastka 181

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

3
Muž/Žena

Zbierka zákonov č. 476/2006

1
Registračné
číslo –
písmená
Registration
number –
letters

Member states in
which he/she
intends to
operate a branch
on the basis of
freedom of
establishment

20
Meno
a priezvisko
alebo
obchodné
meno
navrhovateľa
First name
and family
name or
business
name of
proponent

21
Sídlo
navrhovateľa
– ulica a číslo
domu

22
Sídlo
navrhovateľa
– PSČ

23
Sídlo
navrhovateľa
– obec

24
Registračné
číslo
navrhovateľa

25
Dátum
prijatia
návrhu na
zápis do
registra

26
Dátum zápisu
do registra

27
Identifikátor
navrhovateľa

Registered
office of
proponent –
street and
number

Registered
office of
proponent –
post code

Registered
office of
proponent –
city

Registration
number of
proponent

Date of
receipt of
registration
entry
proposal

Date of
registration
entry

ID number of
proponent

1. Registračné číslo (písmená) – uvedú sa prvé tri znaky registračného čísla výlučného sprostredkovateľa poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovateľ zmeniť.
2. Registračné číslo (poradové číslo) – uvedie sa šesťmiestne poradové číslo z registračného čísla výlučného sprostredkovateľa poistenia, ktorého
údaje evidované v registri navrhuje navrhovateľ zmeniť.

4. Titul pred menom – uvedie sa skratka len jedného (spravidla najvyššieho) akademického titulu osoby. Údaj sa neuvádza, ak osoba nemá akademický titul.
5. Meno – uvedie sa jedno meno alebo viac mien osoby. Povinný údaj.
6. Priezvisko – uvedie sa jedno priezvisko alebo viac priezvisk osoby. Prvé písmeno každého priezviska je veľké, ostatné písmená sú malé; to neplatí
pre časti cudzích priezvisk, napríklad „von“, „de“. Povinný údaj.
7. Titul za menom – uvedie sa skratka len jedného (spravidla najvyššieho) vedeckého alebo akademického titulu osoby. Údaj sa neuvádza, ak osoba
nemá akademický titul.
8. Rodné číslo – uvedie sa rodné číslo v tvare 123456/xxx alebo 123456/xxxx. U osôb, ktoré nemajú rodné číslo, sa uvedie číslo v tvare rrmmdd/world,
pričom „rrddmm“ vyjadrujú rok, mesiac a deň narodenia a „/world“ je pevná prípona, ktorá sa nemení. Povinný údaj.

10. Trvalý pobyt – PSČ – uvedie sa v tvare „666 66“. Pri zahraničných adresách sa uvedie v originálnom tvare. Povinný údaj.
11. Trvalý pobyt – obec – uvedie sa názov obce podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností časti 19.3 a 19.4.
12. Trvalý pobyt – štát – uvedie sa trojznaková textová skratka štátu. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.

Strana 3909

9. Trvalý pobyt – ulica a číslo domu – uvedie sa názov ulice a číslo domu podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností časti 19.3 a 19.4.
Pri malých obciach bez ulíc sa uvedie názov obce, medzera a číslo domu. Povinný údaj.

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

3. Muž/Žena – uvedie sa pohlavie osoby, a to slová „muž“ alebo „žena“. Slovo začína malým písmenom. Povinný údaj.

Zbierka zákonov č. 476/2006

Vysvetlivky k návrhu na zmenu zápisu podriadeného sprostredkovateľa poistenia do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia

www.zbierka.sk

19
Členské štáty, na
území ktorých
chce pôsobiť
formou zriadenia
pobočky

Čiastka 181
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(pokračovanie)

www.zbierka.sk

17. Identifikačné číslo – uvedie sa identifikačné číslo výlučného sprostredkovateľa pridelené Štatistickým úradom Slovenskej republiky v tvare
„12 345 678“ s medzerou za druhým a piatym číslom. V čase podania návrhu na zápis výlučného sprostredkovateľa poistenia do registra sa kolónka
nevypĺňa, navrhovateľ však Národnej banke Slovenska údaj nahlási v súlade s § 11 ods. 13 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia
a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako zmenu údajov evidovaných v registri.
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13. až 16. Miesto podnikania – uvedie sa, len ak miesto podnikania je odlišné od miesta trvalého pobytu. Spôsob vyplnenia je rovnaký ako pri kolónkach č. 7 až 10.

18. a 19. – uvedie sa trojznaková skratka členského štátu. Viaceré skratky sa od seba oddelia medzerou. Údaj sa neuvádza, ak ide o Slovenskú republiku.
20. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovateľa – uvedie sa meno (mená) a priezvisko (priezviská) navrhovateľa alebo jeho obchodné
meno (podľa zápisu v Obchodnom registri). Prvé písmeno každého mena a priezviska je veľké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre časti cudzích
priezvisk, napríklad „von“, „de“. Povinný údaj.
21. až 23. – spôsob vyplnenia je rovnaký ako pri kolónkach č. 9 až 11. Povinný údaj.
24. Registračné číslo navrhovateľa – uvádza sa v tvare „XXX000000“ bez medzery. Povinný údaj.

26. Dátum zápisu do registra – skutočný dátum zápisu podriadeného sprostredkovateľa do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia.
27. Identifikátor navrhovateľa – uvedie sa rovnaký identifikátor ako pri návrhu na zápis výlučného sprostredkovateľa.

Čiastka 181
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25. Dátum prijatia návrhu na zápis do registra – uvedie sa dátum, kedy bol súbor zaslaný cez internetové rozhranie (doručený na médiu) navrhovateľom do Národnej banky Slovenska.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

www.zbierka.sk
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Príloha č. 5
k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

VZOR

NÁVRH NA ZRUŠENIE ZÁPISU VÝLUČNÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
2
Registračné číslo
– poradové číslo

3
Meno

4
Priezvisko

5
Rodné číslo

Registration
number – letters

Registration
number – digits

First name

Family name

Personal
identification
number

6
Meno
a priezvisko
alebo obchodné
meno
navrhovateľa
First name and
family name or
business name of
proponent

7
Sídlo
navrhovateľa –
ulica a číslo
domu

8
Sídlo
navrhovateľa –
PSČ

Registered office
of proponent –
street and
number

Registered office
of proponent –
post code

9
Sídlo
navrhovateľa –
obec
Registered office
of proponent –
city

10
Identifikátor
navrhovateľa
ID number of
proponent

Vysvetlivky k návrhu na zrušenie zápisu výlučného sprostredkovateľa poistenia do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia

2. Registračné číslo (poradové číslo) – uvedie sa šesťmiestne poradové číslo z registračného čísla výlučného sprostredkovateľa poistenia, ktorého
údaje evidované v registri navrhuje navrhovateľ zmeniť.
3. Meno – uvedie sa jedno meno alebo viac mien osoby. Povinný údaj.
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1. Registračné číslo (písmená) – uvedú sa prvé tri znaky registračného čísla výlučného sprostredkovateľa poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovateľ zmeniť.

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

(pokračovanie)

Zbierka zákonov č. 476/2006

1
Registračné číslo
– písmená

6. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovateľa – uvedie sa meno (mená) a priezvisko (priezviská) navrhovateľa alebo jeho obchodné meno
(podľa zápisu v Obchodnom registri). Prvé písmeno každého mena a priezviska je veľké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre časti cudzích priezvisk, napríklad „von“, „de“. Povinný údaj.

www.zbierka.sk

5. Rodné číslo – uvedie sa rodné číslo v tvare 123456/xxx alebo 123456/xxxx. U osôb, ktoré nemajú rodné číslo, sa uvedie číslo v tvare rrmmdd/world,
pričom „rrddmm“ vyjadrujú rok, mesiac a deň narodenia a „/world“ je pevná prípona, ktorá sa nemení. Povinný údaj.
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4. Priezvisko – uvedie sa jedno priezvisko alebo viac priezvisk osoby. Prvé písmeno každého priezviska je veľké, ostatné písmená sú malé; to neplatí
pre časti cudzích priezvisk, napríklad „von“, „de“. Povinný údaj.

7. – 9. – spôsob vyplnenia je rovnaký ako pri kolónkach č. 9 až 11. Povinný údaj.
10. Identifikátor navrhovateľa – uvedie sa rovnaký identifikátor ako pri návrhu na zápis výlučného sprostredkovateľa.

Čiastka 181
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Príloha č. 6 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

www.zbierka.sk
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Príloha č. 6
k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

VZOR

NÁVRH NA ZRUŠENIE ZÁPISU PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA
DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA

2
Registračné číslo
– poradové číslo

3
Meno

4
Priezvisko

5
Rodné číslo

6
Meno a priezvisko
alebo obchodné
meno
navrhovateľa

Registration
number – letters

Registration
number – digits

First name

Family name

Personal
identification
number

First name and
family name or
business name of
proponent

7
Sídlo
navrhovateľa –
ulica a číslo
domu
Registered office
of proponent –
street and
number

8
Sídlo
navrhovateľa
– PSČ
Registered office
of proponent –
post code

9
Sídlo
navrhovateľa –
obec
Registered office
of proponent –
city

10
Registračné
číslo
navrhovateľa
Registration
number of
proponent

11
Identifikátor
navrhovateľa
ID number of
proponent

Vysvetlivky k návrhu na zrušenie zápisu podriadeného sprostredkovateľa poistenia do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia

2. Registračné číslo (poradové číslo) – uvedie sa šesťmiestne poradové číslo z registračného čísla výlučného sprostredkovateľa poistenia, ktorého
údaje evidované v registri navrhuje navrhovateľ zmeniť.
3. Meno – uvedie sa jedno meno alebo viac mien osoby. Povinný údaj.
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1. Registračné číslo (písmená) – uvedú sa prvé tri znaky registračného čísla výlučného sprostredkovateľa poistenia, ktorého údaje evidované v registri navrhuje navrhovateľ zmeniť.
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(pokračovanie)

Zbierka zákonov č. 476/2006

1
Registračné číslo
– písmená

6. Meno a priezvisko alebo obchodné meno navrhovateľa – uvedie sa meno (mená) a priezvisko (priezviská) navrhovateľa alebo jeho obchodné meno
(podľa zápisu v Obchodnom registri). Prvé písmeno každého mena a priezviska je veľké, ostatné písmená sú malé; to neplatí pre časti cudzích priezvisk, napríklad „von“, „de“. Povinný údaj.

www.zbierka.sk

5. Rodné číslo – uvedie sa rodné číslo v tvare 123456/xxx alebo 123456/xxxx. U osôb, ktoré nemajú rodné číslo, sa uvedie číslo v tvare rrmmdd/world,
pričom „rrddmm“ vyjadrujú rok, mesiac a deň narodenia a „/world“ je pevná prípona, ktorá sa nemení. Povinný údaj.
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4. Priezvisko – uvedie sa jedno priezvisko alebo viac priezvisk osoby. Prvé písmeno každého priezviska je veľké, ostatné písmená sú malé; to neplatí
pre časti cudzích priezvisk, napríklad „von“, „de“. Povinný údaj.

7. – 9. – spôsob vyplnenia je rovnaký ako pri kolónkach č. 9 až 11. Povinný údaj.
10. Registračné číslo navrhovateľa – uvádza sa v tvare „XXX000000“ bez medzery. Povinný údaj.
11. Identifikátor navrhovateľa – uvedie sa rovnaký identifikátor ako pri návrhu na zápis výlučného sprostredkovateľa.

Čiastka 181
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Príloha č. 7
k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
VZOR
Logotyp1) navrhovateľa

OSVEDČENIE
O ZÁPISE DO REGISTRA SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA
A SPROSTREDKOVATEĽOV ZAISTENIA
............................................................ (obchodné meno/meno a priezvisko a adresa sídla/trvalého pobytu navrhovateľa, ktorý toto osvedčenie vydal) týmto osvedčujem, že pán/pani
............................................................................
(meno a priezvisko)

..................................................................................
(rodné číslo, trvalý pobyt – ulica, číslo, PSČ, obec)
bol/bola dňa ......................... (dátum) zapísaný/zapísaná do zoznamu výlučných/podriadených sprostredkovateľov poistenia v registri sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom
.........................................
(XYZ000000)
Toto osvedčenie sa vydáva v jednom origináli a platí po celý čas zápisu výlučného/podriadeného sprostredkovateľa
poistenia v registri sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia. Skutočnosť, či je pán/pani
.................................................. (meno a priezvisko) zapísaný/zapísaná v registri sprostredkovateľov poistenia
a sprostredkovateľov zaistenia, si možno overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

V .................................. (miesto) dňa ............................... (dátum)

–––––––––––––––––––-––––––––––
(meno, priezvisko a funkcia)2)

1
2

––––––––––––––––––––––––––––––
(meno, priezvisko a funkcia)2)

) Uvedie sa kombinácia loga a obchodného mena navrhovateľa, ak navrhovateľ má logotyp.
) Podpis(y) navrhovateľa – fyzickej osoby alebo člena(ov) štatutárneho orgánu navrhovateľa – právnickej osoby.

© IURA EDITION, spol. s r. o.
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Príloha č. 8
k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.

VZOR

Logotyp1) vykonávateľa odbornej skúšky

OSVEDČENIE
O VYKONANÍ ODBORNEJ SKÚŠKY
podľa zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia
a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

........................................................ (obchodné meno/meno a priezvisko a adresa sídla/trvalého pobytu vykonávateľa odbornej skúšky, ktorý toto osvedčenie vydal) týmto osvedčujem, že pán/pani

............................................................ (meno a priezvisko)
narodený/narodená dňa ................. (dátum), trvalý pobyt ........................ (ulica, číslo, PSČ, obec)

dňa .................... (dátum) úspešne vykonal/vykonala
odbornú skúšku
pre stredný/najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti
Toto osvedčenie sa vydáva v jednom origináli a platí do .................... (dátum).

V .......................... (miesto) dňa ........................... (dátum)

–––––––––––––––––––––––––––––
(meno, priezvisko)
predseda skúšobnej komisie

1

) Uvedie sa kombinácia loga a obchodného mena vykonávateľa odbornej skúšky, ak vykonávateľ odbornej skúšky má logotyp.

© IURA EDITION, spol. s r. o.
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Príloha č. 9 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
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Príloha č. 9
k vyhláške č. 476/2006 Z. z.

VZOR
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* príslušná kategória sprostredkovateľa, za ktorého je výkaz predkladaný, sa označí znakom x.

Polia označené znakom „x“ sa nevypĺňajú.

www.zbierka.sk

Výkaz sa vypĺňa v tisícoch Sk, prípadne v kusoch, za činnosť vykonávanú tak na území Slovenskej republiky, ako aj na území iných členských štátov,
a to spolu.

Strana 3918

© IURA EDITION, spol. s r. o.

Vysvetlivky k Výkazu Psp [VSP] 40-01

Sprostredkované predpísané poistné – celková suma ročného poistného alebo celková suma jednorazového poistného z poistných zmlúv sprostredkovaných poisťovacím agentom/poisťovacím maklérom, pri ktorých začiatok poistenia je v príslušnom kalendárnom roku. Obdobne sem taktiež patrí
poistné z poistných zmlúv, ktoré boli v príslušnom kalendárnom roku prepracované na nové poistné zmluvy. Nepatrí sem poistné z poistných zmlúv,
ktoré boli zmenené dodatkami, a poistných zmlúv, ktoré boli automaticky predĺžené. V prípade poistných zmlúv, pri ktorých suma ročného poistného
nie je ku dňu zostavovania výkazu známa z dôvodu ich špecifickosti (napr. skupinové cestovné poistenie), uvedie sa suma poistného pripadajúca na
obdobie, počas ktorého bola poistná zmluva v príslušnom kalendárnom roku, za ktorý sa výkaz zostavuje, v platnosti.
Sprostredkované poistné zmluvy (počet) – celkový počet sprostredkovaných poistných zmlúv za príslušný kalendárny rok, ktorých začiatok poistenia je v príslušnom kalendárnom roku (rozhodujúci je dátum začatia platnosti poistnej zmluvy). Patria sem tiež poistné zmluvy, ktoré boli v príslušnom kalendárnom roku prepracované na nové poistné zmluvy. Nepatria sem poistné zmluvy, ktoré boli zmenené dodatkami, a poistné zmluvy, ktoré
boli automaticky predĺžené.

Získané provízie – suma všetkých provízií a iných odplát, ktoré poisťovací agent/poisťovací maklér za príslušné účtovné obdobie buď získal, alebo na
ktoré mu za príslušné účtovné obdobie vznikol nárok na základe sprostredkovania poistenia.

Ostatné provízie – suma provízií a iných odplát, ktoré poisťovací agent/poisťovací maklér za príslušné účtovné obdobie buď získal, alebo na ktoré mu
za príslušné účtovné obdobie vznikol nárok z následného poistného (iného, ako je poistné za prvý rok poistenia). Patria sem tiež všetky bonusy a všetky
doplatky provízií. Do ostatných provízií sa nezapočítavajú provízie za prvý rok poistenia.
Výdavky/Náklady – suma všetkých výdavkov zo všetkých činností (aj z iných, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve) poisťovacieho
agenta/poisťovacieho makléra vzniknutých za príslušné účtovné obdobie, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva; suma všetkých nákladov zo
všetkých činností (aj z iných, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve) poisťovacieho agenta/poisťovacieho makléra za príslušné účtovné
obdobie, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Je potrebné vychádzať z účtovníctva poisťovacieho agenta/poisťovacieho makléra.
Čistý majetok – suma čistého majetku, ktorý sa vykazuje ako rozdiel majetku a záväzkov vo Výkaze o majetku a záväzkoch, ak ide o poisťovacieho
agenta/poisťovacieho makléra, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva; suma vlastného imania, ak ide o poisťovacieho agenta/poisťovacieho makléra, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Je potrebné vychádzať z účtovníctva poisťovacieho agenta/poisťovacieho makléra.
Počet zamestnancov – celkový počet zamestnancov poisťovacieho agenta/poisťovacieho makléra k 31. decembru príslušného kalendárneho roka
bez ohľadu na dĺžku a rozsah pracovného pomeru.
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Prvoročné provízie – suma provízií a iných odplát, ktoré poisťovací agent/poisťovací maklér za príslušné účtovné obdobie buď získal, alebo na ktoré
mu za príslušné účtovné obdobie vznikol nárok z poistného za prvý rok poistenia.

Zbierka zákonov č. 476/2006

Príjmy/Výnosy – suma všetkých príjmov zo všetkých činností (aj z iných, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve) poisťovacieho agenta/poisťovacieho makléra vzniknutých za príslušné účtovné obdobie, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva; suma všetkých výnosov zo všetkých činností (aj z iných, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve) poisťovacieho agenta/poisťovacieho makléra vzniknutých za príslušné
účtovné obdobie, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Je potrebné vychádzať z účtovníctva poisťovacieho agenta/poisťovacieho makléra.

www.zbierka.sk

Príloha č. 10 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
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Príloha č. 10
k vyhláške č. 476/2006 Z. z.
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Zbierka zákonov č. 476/2006

* príslušná kategória sprostredkovateľa, za ktorého je výkaz predkladaný, sa označí znakom x.

Polia označené znakom „x“ sa nevypĺňajú.

www.zbierka.sk

Výkaz sa vypĺňa v tisícoch Sk, prípadne v kusoch, za činnosť vykonávanú tak na území Slovenskej republiky, ako aj na území iných členských štátov,
a to spolu.
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Vysvetlivky k Výkazu Psp [VSZ] 41-01

Sprostredkované zaistné – celková suma ročného zaistného alebo celková suma jednorazového zaistného zo zaistných zmlúv sprostredkovaných
sprostredkovateľom zaistenia, pri ktorých začiatok zaistenia je v príslušnom kalendárnom roku. Obdobne sem taktiež patrí zaistné zo zaistných
zmlúv, ktoré boli v príslušnom kalendárnom roku prepracované na nové zaistné zmluvy. Nepatrí sem zaistné zo zaistných zmlúv, ktoré boli zmenené
dodatkami, a zaistných zmlúv, ktoré boli automaticky predĺžené. V prípade zaistných zmlúv, pri ktorých suma ročného zaistného nie je ku dňu zostavovania výkazu známa z dôvodu ich špecifickosti, uvedie sa suma zaistného pripadajúca na obdobie, počas ktorého bola zaistná zmluva v príslušnom
kalendárnom roku, za ktorý sa výkaz zostavuje, v platnosti.
Sprostredkované zaistné zmluvy (počet) – celkový počet sprostredkovaných zaistných zmlúv za príslušný kalendárny rok, ktorých začiatok zaistenia je v príslušnom kalendárnom roku (rozhodujúci je dátum začatia platnosti zaistnej zmluvy). Patria sem tiež zaistné zmluvy, ktoré boli v príslušnom kalendárnom roku prepracované na nové zaistné zmluvy. Nepatria sem zaistné zmluvy, ktoré boli zmenené dodatkami, a zaistné zmluvy, ktoré
boli automaticky predĺžené.

Získané provízie – suma všetkých provízií a iných odplát, ktoré sprostredkovateľ zaistenia za príslušné účtovné obdobie buď získal, alebo na ktoré
mu za príslušné účtovné obdobie vznikol nárok na základe sprostredkovania zaistenia.

Ostatné provízie – suma provízií a iných odplát, ktoré sprostredkovateľ zaistenia za príslušné účtovné obdobie buď získal, alebo na ktoré mu za príslušné účtovné obdobie vznikol nárok z následného zaistného (iného, ako je zaistné za prvý rok zaistenia). Patria sem tiež všetky bonusy a všetky doplatky provízií. Do ostatných provízií sa nezapočítavajú provízie za prvý rok zaistenia.
Výdavky/Náklady – suma všetkých výdavkov zo všetkých činností (aj z iných, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve) sprostredkovateľa
zaistenia vzniknutých za príslušné účtovné obdobie, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva; suma všetkých nákladov zo všetkých činností (aj
z iných, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve) sprostredkovateľa zaistenia za príslušné účtovné obdobie, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Je potrebné vychádzať z účtovníctva sprostredkovateľa zaistenia.
Čistý majetok – suma čistého majetku, ktorý sa vykazuje ako rozdiel majetku a záväzkov vo Výkaze o majetku a záväzkoch, ak ide o sprostredkovateľa zaistenia, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva; suma vlastného imania, ak ide o sprostredkovateľa zaistenia, ktorý účtuje v sústave
podvojného účtovníctva. Je potrebné vychádzať z účtovníctva sprostredkovateľa zaistenia.
Počet zamestnancov – celkový počet zamestnancov sprostredkovateľa zaistenia k 31. decembru príslušného kalendárneho roka bez ohľadu na dĺžku
a rozsah pracovného pomeru.
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Prvoročné provízie – suma provízií a iných odplát, ktoré sprostredkovateľ zaistenia za príslušné účtovné obdobie buď získal, alebo na ktoré mu za
príslušné účtovné obdobie vznikol nárok zo zaistného za prvý rok zaistenia.

Zbierka zákonov č. 476/2006

Príjmy/Výnosy – suma všetkých príjmov zo všetkých činností (aj z iných, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve) sprostredkovateľa zaistenia vzniknutých za príslušné účtovné obdobie, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva; suma všetkých výnosov zo všetkých činností (aj
z iných, ako je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve) sprostredkovateľa zaistenia vzniknutých za príslušné účtovné obdobie, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Je potrebné vychádzať z účtovníctva sprostredkovateľa zaistenia.

