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Príhovor
predsedu
predstavenstva
Minuloročné výsledky, už desiate
v poradí od nášho založenia
v roku 1992 potvrdili, že orientácia na životné poistenie, neživotné a cestovné poistenie bola
správna a prejavila sa v pozitívnom hospodárskom výsledku,
lepšom, ako bol plánovaný.
V neživotnom poistení došlo
k výraznému zlepšeniu
hospodárskeho výsledku, a to
i napriek poklesu objemu
poistného súvisiaceho s ukončením priameho poisťovania
motorových vozidiel. I keď sa
v dôsledku tejto zmeny znížil náš
celkový podiel na trhu, zotrvali
sme v pozícii lídra v cestovnom
poistení a zvýšili sme náš trhový
podiel v tomto segmente.
V životnom poistení výnos
z investícií predstavoval takmer
dvojnásobok priemernej úrokovej
miery korunových vkladov
v bankách.
V záujme ďalšieho napredovania
v životnom poistení sme založili
nový distribučný kanál na
spoluprácu s maklérmi, ktorí sa
špecializujú na životné poistenie.
Prijali sme corporate governance
code, čím chceme zdôrazniť náš
záujem o zvýšenie transparentnosti našej poisťovne.
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Správa
predstavenstva
Pozorne sledujeme pripravované
reformy v dôchodkovom
a zdravotnom poistení z hľadiska
možného rozšírenia ponuky
nových produktov pre našich
existujúcich i potenciálnych
klientov.

„Rok 2002 bol vynikajúcim
rokom pre poisťovňu Union.
Poisťovňa zaznamenala rast
vo všetkých svojich hlavných
činnostiach a taktiež
zaznamenala najvyšší zisk
v histórii spoločnosti.“

Rád by som už tradične
poďakoval našim dlhoročným
klientom za ich lojálnosť, novým
za ich prejavenú dôveru,
akcionárom za podporu pri
rozvíjaní našej poisťovne
a spolupracovníkom za výsledky,
ktoré uspokojujú nielen klientov,
ale i akcionárov, a spoločne nám
dávajú dostatok síl na ich ďalšie
zlepšovanie.

Môžeme vám s radosťou
oznámiť, že dôvera v našu
stratégiu, ktorú nám preukázali
poistení a akcionári, sa ukázala
byť opodstatnenou. Po roku
2001, kedy spoločnosť Union
prispôsobila svoju stratégiu
a ponuku produktov výzvam,
ktoré sa objavili na tomto rýchlo
sa meniacom trhu, naša spoločnosť v roku 2002 zaznamenala
niekoľko významných zmien.

Ing. Tibor Bôrik
Najvýznamnejšie úspechy za
rok 2002
• Prijaté poistné z neživotného
poistenia (mimo poistenia
motorových vozidiel) narástlo
o 14% v porovnaní s rokom
2001 (poistenie motorových
vozidiel neberúc do úvahy).
• Predpísané poistné z životného
poistenia zaznamenalo nárast
o 20% na 217,9 mil. Sk.

• Zaznamenali sme nárast
podielu na trhu v oblasti
cestovného poistenia z 50%
v roku 2001 na 52% v roku
2002.
• Program opatrení na zníženie
nákladov a zlepšenie kvality
portfólia v oblasti neživotného
poistenia vyústil do zvýšenia
ziskovosti a zároveň zníženia
škodovosti a nákladovosti.
• V roku 2002 sme otvorili nový
distribučný kanál na predaj
životného poistenia na
rozširujúcom sa trhu poistných
maklérov.
• V druhom štvrťroku 2002 sme
uviedli na trh produkt
investičného životného
poistenia, ktorý ponúka fondy
spoločností Tatra Asset
Management a F&C (popredná
spoločnosť spravujúca aktíva
vo Veľkej Británii, ktorá je
jednou zo spoločností
patriacich do skupiny Eureko).

Našou prioritou zostáva orientácia
na zákazníka. Počas roku 2002 sme
pokračovali v rozširovaní ponuky
našich produktov s cieľom lepšie
uspokojiť potreby našich klientov,
taktiež sme rozšírili rozsah našej
distribúcie tak, aby sa naši zákazníci
mohli s nami kontaktovať spôsobom,
ktorý im najlepšie vyhovuje.
V druhom polroku roku 2002 sme
založili nový distribučný kanál
špecificky zameraný na predaj
produktov životného poistenia
prostredníctvom rozširujúceho sa trhu
poistných maklérov. Veríme, že táto
rozšírená distribúcia nám umožní
pokračovať v rýchlej expanzii nášho
portfólia v oblasti životného poistenia
a zvýšiť náš podiel na trhu.
V počte rodinných poistných
poradcov, ktorí pracujú v našej
distribučnej sieti a zameriavajú sa na
životné poistenie, sme zaznamenali
30%-ný nárast, čo ku koncu roku
2002 predstavovalo takmer 500 ľudí.
Na Slovensku sme otvorili šesť nových
expozitúr, ktoré nám umožňujú ešte
viac sa priblížiť k našim terajším, ale aj
budúcim zákazníkom.

Nový produkt investičného životného
poistenia sme uviedli na trh v druhom
štvrťroku 2002. Tento produkt
poskytuje našim zákazníkom možnosť
výberu investovať buď do fondov Tatra
Asset Mangement alebo F&C
(spoločnosť spravujúca aktíva
a patriaca do skupiny Eureko). Tieto
fondy umožňujú zákazníkovi rozhodnúť
sa pre fondy denominované v slovenských korunách alebo v Euro.
Poisťovňa Union opäť potvrdila svoje
dominantné postavenie na trhu
cestovného poistenia, a to nielen
tým, že je naďalej vedúcou
spoločnosťou na trhu, ale aj zvýšením
svojho podielu na trhu z 50% na 52%.
Predpísané poistné v cestovom
poistení vzrástlo o 15%. Tento nárast
sme nedosiahli len vďaka našej
úspešnej distribučnej sieti, ale tiež
vďaka spolupráci s cestovnými
kanceláriami a agentúrami, ktoré si
naďalej vyberajú Union ako svoju
preferovanú poisťovňu. Taktiež sme
zaznamenali veľký nárast v počte
zákazníkov, ktorí sa rozhodli zakúpiť si
cestovné poistenie našej poisťovne
prostredníctvom internetu.

V poistení colného dlhu, v ktorom je
spoločnosť Union lídrom na trhu, sa
zvýšili príjmy poistného o 25%
v porovnaní s rokom 2001, čo len
potvrdzuje našu pozíciu v tomto
produkte.
Nárast neživotného poistného sme
dosiahli zvýšením objemu
predpísaného poistného a to tak
v segmente predaja cez maklérov, ako
aj predajom cez vlastný distribučný
kanál referentov obchodnej služby,
ktorý je zameraný na predaj poistenia
firemným klientom.

ďalšie úspory. Ďalšou iniciatívou
v roku 2002 bolo presunutie správy
poistných zmlúv z pobočiek na
regionálne centrá, čím sme dosiahli
ďalšie zníženie nákladov.
Naša spoločnosť bola vždy známa
predovšetkým rýchlou a efektívnou
likvidáciou poistných udalostí. V roku
2002 sme tieto služby ešte viac
zdokonalili rozšírením aktivít nášho
zákazníckeho centra, ktoré je pre
našich klientov v cestovnom poistení
prvotným kontaktným miestom pre
likvidáciu poistných udalostí.

V prvom úplnom roku povinného
zmluvného poistenia insolventnosti
cestovných kancelárií sa poisťovňa
Union ukázala ako jasný líder, čo
potvrdzuje naše výnimočné znalosti
v oblasti cestovného ruchu.
Počas roku 2002 sme zaviedli
opatrenia na zvýšenie efektívnosti
správy poistenia a na zníženie jej
nákladov. Najmä zavedenie
elektronického prenosu dát malo
pozitívny dopad na náklady.
Očakávame, že rozšírenie tejto
iniciatívy nám v budúcnosti prinesie
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Hlavné finančné ukazovatele
Poisťovňa Union vykázala v roku
2002 čistý zisk vo výške 16,3 mil.
Sk. V porovnaní so ziskom z roku
2001, ktorý predstavoval 0,5 mil.
Sk, ide o významný nárast.
Predpísané poistné z neživotného
poistenia dosiahlo objem 557,7 mil.
Sk, čo v porovnaní s rokom 2001
predstavuje pokles o 10%. Tento
pokles bol priamym dôsledkom
nášho rozhodnutia z roku 2001,
odísť z trhu poistenia motorových
vozidiel. Ak vylúčime poistenie
motorových vozidiel, príjem
poistného vzrástol v roku 2002
o 14%.
Technické výsledky v oblasti
neživotného poistenia sa výrazne
zlepšili, a to zisk z 26,0 mil. Sk
v roku 2001 dosiahol 67,6 mil.Sk
v roku 2002. Poisťovňa Union
dokázala znížiť čistý kombinovaný
ukazovateľ už po druhýkrát zo
126% v roku 2000 a 96% v roku
2001 na 84% v roku 2002. V roku
2002 poklesla nákladovosť ako aj
škodovosť ako výsledok orientácie
na zvýšenú efektívnosť procesov.
V oblasti životného poistenia
zaznamenala poisťovňa Union
nárast príjmu poistného, a to zo
182,0 mil. Sk v roku 2001 na
217,9 mil. Sk v roku 2002, čo je
nárast o 20%. Technický výsledok
bol stále záporný vzhľadom na
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pomerne vysoký podiel nových
poistných zmlúv na celkovom
portfóliu. Expanzia nových
produktov (investičné životné
poistenie) a vytvorenie nového
distribučného kanála (pre predaj
životného poistenia maklérmi)
vytvorili silný základ pre rok 2003
a ďalšie nasledujúce roky.
Naša pozícia na poistnom trhu
firemných klientov je naďalej silná,
náš obchod v oblasti životného
poistenia naďalej rastie a v oblasti
cestovného poistenia zostávame
lídrom na trhu.
Sme presvedčení, že poisťovňa
Union má teraz vynikajúcu pozíciu
na to, aby dokázala čeliť tak
výzvam, ako aj využiť možnosti,
ktoré sa naskytnú v najbližších
rokoch v súvislosti s vývojom
ekonomickej situácie a finančného
trhu. Súčasná nasýtenosť
poistných produktov sa pohybuje
okolo 50% miery dosahovanej na
západoeurópskych trhoch a je pod
úrovňou dosahovanou
porovnateľnými európskymi
krajinami. Táto skutočnosť
a pozitívny politický vývoj predznačujú výrazný potenciál rastu tak na
trhu neživotného, ako aj na trhu
životného poistenia.
Očakávania roku 2003
Nová vláda oznámila agresívny
harmonogram reforiem v sociálnom

sektore a v roku 2003 sa očakáva
zavedenie reforiem tak v systéme
zdravotnej starostlivosti ako
i v dôchodkovom systéme. Tieto
reformy poskytnú možnosti pre
poisťovateľov rozšíriť svoju činnosť.
Poisťovňa Union naďalej potvrdzuje
svoju inovatívnosť, vďaka ktorej sa
stala jasným lídrom na trhu
cestovného poistenia, a to pridaním
nového produktu - celoročné
cestovné poistenie k škále našich
produktov. Tento nový produkt
poskytne našim zákazníkom, ktorí
často cestujú alebo musia náhle
vycestovať, krytie po celý rok.
Súčasne s posilňovaním
ekonomiky sa očakáva, že vzrastie
dôležitosť poskytovania
zamestnaneckých výhod
zamestnávateľmi. Počas roka 2003
bude poisťovňa Union
spolupracovať so svojimi klientmi
na vývoji produktov, ktoré budú
vyhovovať budúcim potrebám trhu.
Veríme, že so zvýšeným
distribučným potenciálom, novými
trhmi a pokračujúcim zameraním sa
na zvyšovanie efektívnosti procesov
a služieb klientom, dokážeme
naďalej rozširovať naše aktivity
a prinášať zvýšenú hodnotu tak pre
zákazníkov ako aj akcionárov.

Orgány spoločnosti
Union, poisťovacia a. s., je zapísaná
v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č.
383/B.
Dozorná rada
Ernst Jansen,
Rolf Sprünken,
Wilfried Miehe,
Anna Pilková,
Viera Poludvorná,
Martin Spišák,

predseda
člen
člen
členka, do 17.6.2002
členka
člen

Predstavenstvo
Tibor Bôrik,
Elena Májeková,
Nicolaas Slemmer,
Shaun Russell,

predseda
členka
člen
člen

Základné imanie :
390 000 000,- Sk.

Organizačná štruktúra

I.

Sekcia generálneho
riaditeľa

II. Sekcia ekonomiky,
informatiky a správy
poistenia

•

Sekretariát generálneho
riaditeľa
Odbor riadenia ľudských
zdrojov
Odbor zaistenia
Právny odbor
Odbor zodpovedného
aktuára
Odbor vnútornej kontroly

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ekonomický úsek
Úsek informatiky
Úsek správy poistenia
Úsek správy a likvidácie
v cestovnom poistení
Odbor riadenia procesov
Odbor finančných
služieb a štatistiky
Odbor inkasa

III. Sekcia neživotného
poistenia

•
•
•
•
•

Úsek predaja referentmi
obchodnej služby
Pobočky
Úsek predaja maklérmi
Úsek neživotného
poistenia
Odbor likvidácie v
neživotnom poistení

IV. Sekcia životného
poistenia a marketingu

•
•
•
•
•
•

Úsek marketingu
Úsek predaja rodinnými
poistnými poradcami
Expozitúry
Úsek zákaznícke centrum
Úsek predaja maklérmi
Úsek životného poistenia

Podiel akcionárov na základnom imaní k 31.
12. 2002 v tis. Sk:
Predstavenstvo, zľava:
Tibor Bôrik
Elena Májeková
Shaun Russell
Nicolaas Slemmer

EUREKO B. V.
368 996
Unibanka a. s.
10 377
Ostatné právnické
a fyzické osoby
10 627

94,61 %
2,66 %
2,73 %
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Eureko B.V.

Spoločnosť Eureko B.V. je súkromná, finančná
skupina, ktorá sa zameriava hlavne na poistenie
a správu aktív (majetku). Spoločnosť pôsobí
v pätnástich európskych krajinách a vo svojej
súčasnej podobe bola založená v novembri 2000.
Spoločnosť Eureko Group zahŕňa spoločnosti
• Achmea v Holandsku,
• F&C, pan-európsku správcovskú spoločnosť
so sídlom vo Veľkej Británii;
• Friends First v Írsku;
• Interamerican Hellenic Life v Grécku;
• Union na Slovensku;
• Império vo Francúzsku;
• a spolu so svojim partnerom v konzorciu,
spoločnosťou Bank Millenium SA (pôvodne Big
Bank Gdanski), má strategický podiel vo výške
31,8% v PZU, v najväčšej poisťovni v Poľsku,
s dohodou o odkúpení ďalších 21% podielu
v tejto poisťovni.

8

- ročná správ a 2002

Okrem toho, spoločnosti Eureko a Banco Comercial
Portugues (BCP) vytvorili strategické partnerstvo,
ktoré sa zameriava predovšetkým na rozvoj
spoločných aktivít v oblasti bankovej záruky
a správy aktív v Poľsku a Grécku.
Každá zo spoločností Eureko a BCP vlastní 5%-ný
podiel v druhej spoločnosti.
Spoločnosť Standard & Poor’s (ktorá hodnotí
finančnú silu podnikov) udelila spoločnosti Eureko
Group rating „A+“.
Spoločnosť Eureko plánuje rozšíriť svoje aktivity
v oblasti poisťovníctva a správy aktív v Európe, čím
si rozšíri svoje pôsobenie na trhoch, na ktorých je
v súčasnosti aktívna. Taktiež plánuje vstúpiť na nové
trhy, ktoré by spĺňali jej investičné kritériá.

Spoločnosť Eureko pôsobí
v nasledujúcich krajinách (pod
jednotlivými názvami – značkami
svojich spoločností):
• Holandsko, Luxembursko,
Belgicko (Achmea)
• Veľká Británia, Holandsko,
Portugalsko, Írsko, Nemecko
(F&C)
• Grécko, Rumunsko, Bulharsko,
Cyprus (Interamerican)
• Írsko (Friends First)
• Slovensko (Union)
• Francúzsko (Império France)
Okrem toho má Eureko svoju
spoločnosť vo Varšave (Eureko
Polska). Zamestnanci tejto spoločnosti sa zameriavajú na vypracovanie rozvojových plánov podielu
spoločnosti Eureko v PZU, Poľsko.

Poslanie Eureka
„Eureko je jednou z vedúcich
európskych skupín poskytujúcich
finančné služby. Našim poslaním je
poskytovať klientom kvalitnejšie
produkty a služby a prinášať
hodnotu pre našich akcionárov.
Toto poslanie splníme pôsobením
na našu zväčšujúcu sa rodinu
spoločností s vedúcim postavením
na miestnych trhoch, rastúcu
základňu klientov a rozvojom
našich osvedčených schopností
v osobnej ochrane a ochrane aktív,
v akumulácii a správe aktív. Našim
záväzkom je zostať v úzkom
spojení s našimi klientmi a udržať si
vyvážený etický a transparentný
vzťah s našimi akcionármi,
zamestnancami a klientmi“.
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Vývoj
celkového
predpísaného
poistného
(v tisícoch Sk)

rok

život

neživot

spolu

1995

0

208 481

208 481

1996

0

265 127

265 127

1997

0

335 362

335 362

400

1998

3 820

382 280

386 100

300

1999

35 991

433 969

469 960

2000

102 559

554 675

657 234

2001

182 010

617 945

799 955

2002

217 933

557 690

775 623

700
600
500

Neživot

200
100

Život
1995

Štruktúra
poistného
podľa tried

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

A
C
A. Havarijné poistenie
B. Neživot – ostatné

71 %

Spolu neživot

72 %

C. Spolu život
Predpísané poistné celkom

B
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1%

28 %
100 %

Hrubé predpísané
poistné podľa
tried poistenia
(v tisícoch Sk)

500 000

2001

2002

A. Havarijné poistenie

137 652

9 069

B. Neživot – ostatné

480 293

548 621

Spolu neživot

617 945

557 690

182 010

217 933

C. Spolu život
Spolu

799 955

775 623

400 000
300 000

2001

200 000
100 000

2002
A.

B.

C.

E

Podiely
špecializovaných
distribučných
kanálov
na predaji

A. Referenti obchodnej služby

41 %

B. Generálne riaditeľstvo

20 %

C. Makléri
D. Rodinní poistní poradcovia
E. Telemarketing
Spolu

D
A

9%
29 %
1%
100 %

C
B
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Výkaz ziskov
a strát
(v tisícoch Sk)

Technický účet k neživotnému poisteniu
Výnosy
Predpísané poistné
Predpísané poistné postúpené zaisťovateľom
Zmena stavu rezervy na poistné iných období (netto)
Predpísané poistné netto
Výnosy z fin.umiestnenia
Ostatné technické výnosy
Technické výnosy spolu
Náklady
Náklady na poistné plnenia (netto) 1
Zmena stavu ost. technických rezerv
Prémie a zľavy
Obstarávacie náklady, správna réžia a ostatné technické náklady (netto) 2
Zmena stavu rezervy na vyrovnanie mimoriadnych rizík
Technické náklady spolu
Výsledok technického účtu neživotného poistenia
Technický účet životného poistenia
Výnosy
Predpísané poistné
Predpísané poistné postúpené zaisťovateľom
Zmena stavu rezervy na poistné iných období (netto)
Predpísané poistné netto
Výnosy z fin.umiestnenia
Ostatné technické výnosy
Technické výnosy spolu
Náklady
Náklady na poistné plnenia (netto)
Zmena stavu ost. technických rezerv
Prémie a zľavy
Obstarávacie náklady, správna réžia (netto) 3
Ostatné technické náklady očistené
Technické náklady spolu
Výsledok technického účtu životného poistenia
Netechnický účet
Výnosy z finančného umiestnenia
Náklady na finančné umiestnenie
Prevedené výnosy z fin. umiestnenia na technický účet
neživotného poistenia
Ostatné výnosy
Ostatné náklady
Ostatné dane a poplatky
Hospodársky výsledok po zdanení
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady
Mimoriadny hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie
1,2,3
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pozri vysvetlivky na strane 14

2001

2002

617 945
-237 565
-5 192
375 188
13 389
885
389 462

557 690
-191 321
1 200
367 569
12 270
18 893
398 732

- 187 602
- 466
-1 498
-173 853
0
-363 419
26 043

-140 807
166
-985
-189 475
0
-331 101
67 631

182 010
-413
-12 127
169 470
9 747
21
179 238

217 932
-476
-7 990
209 466
15 251
1 192
225 909

-10 371
-93 473
-397
-94 954
-7 625
-206 820
-27 582

-20 158
-116 745
-410
-139 768
-5 500
-282 581
-56 672

16 980
-212

19 085
-1 578

-13 389
207
-1 240
-1 188
-381
1 494
-649
845
464

-12 270
435
-1 893
-1 264
13 474
4 016
-1 205
2 811
16 285

Aktíva

2001

2002

Nehmotný majetok
Finančné umiestnenie 4
Pohľadávky
Z toho dlhodobé
Ostatné aktíva 5
Účty časového rozlíšenia

60 978
388 180
61 801
1 550
39 387
62 612

42 755
567 926
48 368
1 516
39 605
62 287

Aktíva spolu

612 958

760 941

400 237
341 315

400 283
459 546

0
6
34 342
1 890
-192 697
29 291
464

1 380
0
43 217
168
-192 280
32 510
16 285

612 958

760 941

Pasíva
Základné imanie a fondy 6
Rezervy poisťovne (netto) 7
Rezerva na krytie záväzkov z finančného
umiestnenia v mene poistených
Rezerva na ost. riziká a straty
Záväzky
Z toho dlhodobé
Hospodársky výsledok minulých rokov
Účty časového rozlíšenia
Zisk bežného účtovného obdobia
Pasíva spolu

4,5,6,7

Súvaha
k 31.decembru
2002
(v tisícoch Sk)

pozri vysvetlivky na strane 14
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1

Vysvetlivky
k výkazu ziskov
a strát
a k súvahe
(v tisícoch Sk)
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Náklady na poistné plnenia ( netto) -neživot
Náklady na poistné plnenia ( brutto )
Podiel zaisťovateľa na poistných plneniach
2
Náklady (neživot)
Obstarávacie náklady
Správna réžia
Prijaté provízie od zaisťovateľov
Ostatné technické náklady
3
Náklady (život)
Obstarávacie náklady
Správna réžia
4
Finančné umiestnenie
Pozemky a stavby
Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch
Ostatné finančné umiestnenie
Z toho : dlhodobé
5
Ostatné aktíva
Hmotný majetok
Obstaranie majetku
Zásoby
Pokladničné hodnoty a ostatný finančný majetok
6
Základné imanie a fondy
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
Ostatné kapitálové fondy
Fond zábrany škôd
7
Rezervy poisťovne (netto)
Rezerva na poistné budúcich období
Rezerva na poistné plnenia
Rezerva na životné poistenie
Rezerva na prémie a zľavy
Rezerva na mimoriadne riziká
Rezervy poisťovne (netto)
Rezervy poisťovne (brutto)
Podiel zaisťovateľa na rezervách

2001
187 602
339 132
-151 530
173 853
102 325
132 844
-72 390
11 074
94 954
37 952
57 002
388 180
5 632
950
381 598
116 936
39 387
16 053
0
2 569
20 765
400 237
390 000
0
10 051
186
341 315
86 479
117 610
136 415
811
0
341 315
640 158
-298 843

2002
140 807
258 313
-117 506
189 475
109 616
124 242
-68 988
24 605
139 768
69 707
70 061
567 926
5 469
1 250
559 827
216 625
39 605
14 867
228
2 416
22 094
400 283
390 000
46
10 051
186
459 546
93 269
113 852
251 780
645
0
459 546
758 721
-299 175

Všeobecné informácie
Union, poisťovacia a. s., je akciovou spoločnosťou
založenou dňa 1. 5. 1992. Do tohto obdobia
poskytovala služby ako štátna organizácia Istota,
štátny podnik.
Základné účtovné postupy
Union, poisťovacia a. s. (ďalej len spoločnosť),
vedie účtovníctvo v súlade so zákonom
o účtovníctve č. 563/1991 Zb., účtovnou
osnovou a účtovnými postupmi pre poisťovacie
spoločnosti.
Nehmotný majetok
Nehmotný investičný majetok zahŕňa softvér, je
evidovaný v obstarávacej cene a odpisovaný
5 rokov.

V súlade s účtovnými postupmi pre poisťovacie
spoločnosti si spoločnosť vytvorila nasledovné
rezervy poisťovne:
Rezerva na poistné budúcich období sa tvorí
v životnom a neživotnom poistení z tej časti
predpísaného poistného, ktoré sa vzťahuje na
budúce účtovné obdobia. Predstavuje časť
hodnoty rizika, zodpovedajúcu budúcemu
obdobiu poistného krytia. Rezerva sa upravuje
o čiastky vyplývajúce z pasívneho zaistenia.

Finančné umiestnenie
Finančné investície a cenné papiere boli
zaúčtované v cene obstarania. Finančné
prostriedky sú uložené na vkladových účtoch
s dĺžkou viazanosti 1 deň až 5 rokov v rôznych
peňažných ústavoch.
Opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe vekovej
štruktúry pohľadávok percentnou sadzbou.
Hmotný investičný majetok
Hmotný investičný majetok je evidovaný v
obstará-vacích cenách a je odpisovaný
rovnomerným odpisom, vypočítaným z
obstarávacej ceny
a predpokladanej životnosti nasledovne:

Rezerva na poistné plnenia v životnom
a neživotnom poistení je určená na poistné
plnenia z poistných udalostí:
a) nahlásených do konca bežného účtovného
obdobia, ale v tomto účtovnom období
nevybavených,
b) vzniknutých a nenahlásených v bežnom
účtovnom období. Rezerva sa zvyšuje
o predpokladané náklady, spojené s vybavením
poistných udalostí, súvisiace s vybavovaním spisu
a znižuje sa o predpokladanú výšku vymáhateľných pohľadávok. Rezerva sa ďalej upravuje
o sumy vyplývajúce z pasívneho zaistenia.

1. hmotný majetok zaradený do prvej skupiny:
4 roky (motorové vozidlá, výpočtová,
kancelárska a spojovacia technika);
2. hmotný majetok zaradený do druhej skupiny:
8 rokov (zabezpeč. zariadenia, inventár);
3. hmotný majetok zaradený do tretej skupiny:
15 rokov (klimatizačné zariadenia a trezory);
4. hmotný majetok zaradený do štvrtej skupiny:
30 rokov (veže, komíny, koľaj. dráhy – v tejto
skupine nemá Union zaradený majetok);
5. hmotný majetok zaradený do piatej skupiny:
40 rokov (budovy).
Majetok bol rozčlenený do odpisových skupín
v súlade so zákonom o dani z príjmu č. 366/99
v znení neskorších predpisov.

Rezerva na poistné prémie a zľavy sa
v neživotnom poistení tvorí v súlade so
všeobecnými poistnými podmienkami
a zmluvnými dojednaniami a je určená na
poskytovanie zliav a prémií na poistnom.

Vybrané
účtovné
postupy

Rezervy
poisťovňe

Rezerva na životné poistenie sa tvorí ako súhrn
rezerv vypočítaných podľa jednotlivých zmlúv
životných poistení. Pri výpočte rezervy je použitá
zillmerizácia vo výške obstarávacích nákladov.

ročná správa 2002 -
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Zoznam
pobočiek

Pobočky
Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Košice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Nitra
Nové Zámky
Poprad
Prešov
Prievidza
Trenčín
Trnava
Žilina

Telefón
048/4151673
02/50249270
02/54131246
055/6232418
044/5514452
047/4331333
037/6522222
035/6400047
052/7723807
051/7724645
046/5421936
032/7442570
033/5513357
041/5626621

Fax
048/4151685
02/55567417

Adresa
Horná 18, 974 01 Banská Bystrica
Páričkova 18, 813 60 Bratislava
Klobučnícka 7, 813 60 Bratislava
Hlavná 117, 040 01 Košice
Belopotockého 2, 031 01 Liptovský MIkuláš
Bazovského 41, 984 01 Lučenec
Štefánikova 30, 949 01 Nitra
Podzámska 36, 940 01 Nové Zámky
Nám. Sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad
Hlavná 23, 080 01 Prešov
M. Mišíka 19 A, 971 01 Prievidza
Braneckého 7, 911 01 Trenčín
Hlavná 2, 917 00 Trnava
Národná 9, 010 01 Žilina

055/6220217
044/5526597
047/4331336
037/6522226
035/6400037
052/7723763
051/7731386
046/5421930
032/7442572
033/5513372
041/5620604

Bardejov

Žilina
Považská
Bystrica

E-mail
banska.bystrica@union.sk
bratislava@union.sk
bratislava@union.sk
kosice@union.sk
liptovsky.mikulas@union.sk
lucenec@union.sk
nitra@union.sk
nove.zamky@union.sk
poprad@union.sk
presov@union.sk
prievidza@union.sk
trencin@union.sk
trnava@union.sk
zilina@union.sk

Dolný
Kubín

Martin

Ružomberok

Liptovský
Mikuláš

Poprad
Prešov

Humenné

Trenčín
Brezno

Prievidza

Banská Bystrica

Senica

Zvolen

Krupina

Trnava
Nitra

Lučenec

Rimavská
Sobota

Veľký Krtíš
Levice

Bratislava
Dunajská
Streda

pobočka
Nové Zámky

expozitúra
Komárno

- ročná správ a 2002

Rožňava

Žiar nad Hronom

Piešťany
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Košice

Vranov
nad
Topľou

Michalovce

Expozitúra
Banská Bystrica
Bardejov
Bratislava 1
Bratislava 2
Bratislava 3
Bratislava 4
Bratislava 5
Bratislava 6
Brezno
Dolný Kubín
Dunajská Streda
Humenné
Komárno
Košice 1
Košice 2
Košice 3
Krupina
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Martin
Michalovce
Nitra
Nové Zámky
Piešťany
Poprad
Považská Bystrica
Prešov 1
Prešov 2
Prievidza
Rimavská Sobota
Rožňava
Ružomberok
Senica
Trenčín
Trnava
Veľký Krtíš
Vranov nad Topľou
Zvolen
Žiar nad Hronom
Žilina 1
Žilina 2

Telefón
048/4151674
054/4744129
02/54432005
02/50249272
02/50249346
02/63537141
02/65413177
02/44442629
048/6116021
043/5866465
031/5517499
057/7757935
035/7700184
055/6250459
055/6338015
055/6452988
045/5512553
036/6316353
044/5514314
047/4332214
043/4237544
056/6425749
037/6522218
035/6402606
033/7729368
052/7724354
042/4340281
051/7724683
051/7711265
046/5421967
047/5633273
058/7329666
044/4321306
034/6512846
032/7442571
033/5513357
047/4831898
057/4431690
045/5333962
045/6735542
041/5643577
041/5640910

Fax
048/4151685
054/4744129
02/54432125
02/55567417
02/55567417
02/63537143
02/44442629
048/6116022
043/5866466
031/5517499
057/7757556
035/7700184
055/6250453
055/6338465
055/6452990
045/5512553
036/6316354
044/5514314
047/4331336
043/4221699
056/6425749
037/7411391
035/6400047
033/7729368
052/7723763
042/4340281
051/7731386
051/7711305
046/5421930
047/5633273
058/7329666
044/4321306
034/6516897
032/7442572
033/5513372
047/4831898
057/4431690
045/5333974
045/6735542
041/5620604
041/5640910

Zoznam
expozitúr

Adresa
E-mail
Horná 18, 974 01 Banská Bystrica
banska.bystrica@rpp.union.sk
Stöcklová 26, 085 01 Bardejov
bardejov@rpp.union.sk
Klobučnícka 7, 813 60 Bratislava
bratislava1@rpp.union.sk
Páričkova 18, 813 60 Bratislava
bratislava2@rpp.union.sk
Páričkova 18, 813 60 Bratislava
bratislava3@rpp.union.sk
Rovniankova 12, 851 02 Bratislava 5
bratislava4@rpp.union.sk
F. Kostku 1, 813 60 Bratislava
bratislava5@rpp.union.sk
Hálkova 1, 831 01 Bratislava
bratislava6@rpp.union.sk
Rázusova 7, 977 01 Brezno
brezno@rpp.union.sk
Hviezdoslavovo nám. 1685/21, 026 01 Dolný Kubín
dolny.kubin@rpp.union.sk
Korzo B. Bartóka 14c, 929 01 Dunajská Streda
dunajska.streda@rpp.union.sk
Mierová 6, 066 01 Humenné
humenne@rpp.union.sk
Pohraničná 21, 945 01 Komárno
komarno@rpp.union.sk
Hlavná 58, 040 01 Košice
kosice1@rpp.union.sk
Gorkého 8, 040 01 Košice
kosice2@rpp.union.sk
Moskovská trieda - KVP, 041 01 Košice
kosice3@rpp.union.sk
Nám. SNP 127/20, 963 01 Krupina
krupina@rpp.union.sk
Nám. Šoltésovej 10, 934 01 Levice
levice@rpp.union.sk
Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
liptovsky.mikulas@rpp.union.sk
Bazovského 41, 984 01 Lučenec
lucenec@rpp.union.sk
Osloboditeľov 64, 036 01 Martin
martin@rpp.union.sk
Nám. Osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce
michalovce@rpp.union.sk
Štefánikova 30, 949 01 Nitra
nitra@rpp.union.sk
Podzámska 36, 940 01 Nové Zámky
nove.zamky@rpp.union.sk
Rázusova 5, 921 01 Piešťany
piestany@rpp.union.sk
Nám. Sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad
poprad@rpp.union.sk
Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica
povazska.bystrica@rpp.union.sk
Hlavná 23, 080 01 Prešov
presov@rpp.union.sk
Hlavná 129, 080 01 Prešov
presov2@rpp.union.sk
M. Mišíka 19/A, 971 01 Prievidza
prievidza@rpp.union.sk
SNP 20, 979 01 Rimavská Sobota
rimavska.sobota@rpp.union.sk
Šafárikova 21 , 048 01 Rožňava
roznava@rpp.union.sk
Podhora 46, 034 01 Ružomberok
ruzomberok@rpp.union.sk
Nám. Oslobodenia 11, 905 01
senica@rpp.union.sk
Braneckého 7, 911 01 Trenčín
trencin@rpp.union.sk
Hlavná 2, 917 00 Trnava
trnava@rpp.union.sk
Banícka 2, 990 01 Veľký Krtíš
velky.krtis@rpp.union.sk
Boženy Němcovej, 093 01 Vranov nad Topľou
vranov.nad.toplou@rpp.union.sk
J. Kozáčeka 7, 960 01 Zvolen
zvolen@rpp.union.sk
M. Chrásteka 25, 965 01 Žiar nad Hronom
ziar.nad.hronom@rpp.union.sk
Národná 9, 010 01 Žilina
zilina@rpp.union.sk
Národná 9, 010 01 Žilina
zilina2@rpp.union.sk
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