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Informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie 
ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti 

 
 
 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. v roku 2020 očakáva medziročný mierny nárast poistného 
v oboch segmentoch poistenia, ako životného, tak aj neživotného poistenia, ktoré v uplynulom 
roku  bolo negatívne ovplyvnené zavedením dane z poistenia vo výške 8 %.  
 
Spoločnosť pri finančnom umiestnení prostriedkov z technických rezerv smeruje investície 
najmä do nízko rizikových a dostatočne výnosovo výdatných nástrojov finančného trhu s 
pevnou úrokovou sadzbou v súlade so štruktúrou záväzkov, ktoré kryje. 
 
V pretrvávajúcom období s nízkymi úrokovými výnosmi z finančných investícií vidí 
spoločnosť alternatívu v možnostiach investovania hlavne do štátnych a samosprávnych 
infraštruktúrnych projektov s vyšším výnosom.  
 
S pokračujúcou digitalizáciou spoločnosť očakáva pozitívny efekt na výšku nákladov, hlavne 
vďaka optimalizácii a zjednodušeniu interných procesov s udržaním vysokej pridanej hodnoty 
našich poistných produktov a štandardu poskytovaných služieb nielen existujúcim, ale aj 
budúcim klientom. Zároveň dôsledné dodržiavanie kvalitatívnych kritérií pri upisovaní nových 
rizík má vplyv na riadenie ziskovosti poistného kmeňa. 
  
Zisk po zdanení, na základe uvedených predpokladov, bude porovnateľný s predchádzajúcim 
rokom. 
 
 
 
Koncom roka 2019 boli zverejnené prvé správy ohľadom obmedzeného množstva prípadov 
nákazy neznámym ochorením v Číne (neskôr označeným ako COVID-19, Koronavírus), ktoré 
boli nahlásené Svetovej zdravotníckej organizácii. Počas prvých mesiacov roka 2020 sa vírus 
rozšíril celosvetovo. Spoločnosť nie je momentálne schopná plne posúdiť dôsledky rozšírenia 
Koronavírusu na jej budúcu finančnú pozíciu a prevádzkovú činnosť, avšak v závislosti od 
ďalšieho vývoja situácie, dopady môžu byť negatívne a významné. Senzitivita jednotlivých 
vstupných parametrov trhového rizika je uvedená v bode 44 Konsolidovaná a riadna 
individuálna účtovná závierka spoločnosti ASP k 31. decembru 2019, Riadenie poistného 
rizika, finančného rizika a rizika vyplývajúceho zo zmlúv o SDS. 
 
 
 
Poznámka: Informácia zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce 
obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti sa 
neschvaľuje a ani sa nehlasuje o tom, že riadne valné zhromaždenie bolo s ňou oboznámené. 
 
 
 
 


