
 

22. B  Účtovanie v poisťovniach 
 

Poistenie- je prácny vzťah pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému  
poskytne poistné plnenie za odplatu. 

 
Poisťovateľ- je poisťovňa, ktorá má licenciu od MFSR na vykonávanie poistenia 
 
Poistník- je FO alebo PO, ktorá s poisťovňou uzavrela poistnú zmluvu a je povinná platiť 

poistné 
 
Poistený- osoba, ktorej vzniká nárok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti 
 
 poistná doba- je doba, na ktorú je dojednaná (dohodnutá) poistná zmluva 
 
poistná suma- je suma, ktorú poisťovňa vyplatí klientovi pri vzniku poistnej udalosti 
 
poistné- platí klient poisťovni počas poistnej doby 
brutto poistné- je cena za poskytnutú poisť. službu vypočítaná podľa kalkulačného vzorca 

a obsahuje:   – netto poistné 
– príspevok na zábranu škôd 
– režijné N a zisk 

 
zaistenie- znamená poistenie poistenia, umožňuje lepšie rozloženie rizika medzi poisťovňou 

a zaisťovňou a zároveň zvyšuje kapacitu poistenia poisťovne 
 
 
Účtovanie pohľadávok a záväzkov z poistenia a zaistenia 

 

Pohľadávky z poistenia, alebo zaistenia vznikajú v okamihu vzniknutia poistnej alebo 
zaistnej zmluvy. 
 Účtovanie pohľadávok znamená predpis prijatého poistného: 
1. PZ * Poisťovňa uzavrela združené poistenia mládeže 5 000,-- 301 621 
2. PPD Zaplatenie poistného v hotovosti 5 000,-- 231 301 
*- poistná zmluva 
 
Účtovanie zaistenia v poisťovni 
1. PZ * Poisťovňa uzavrela poistené na výrobný komplex 1 000 000,-- 301 601 
2. PPD Poisťovňa postúpila zaisťovni 75% 750 000,-- 602 331 
 

Záväzky z poistenia a zaistenia vznikajú v okamihu stanovenia výšky plnenia 
poisťovne, pri ohlásenej poistnej udalosti 

Účtovanie záväzkov predstavuje predpis plnenia 
1. ID Poisťovňa na základe ohlásenej poistnej udalosti 

priznala klientovi plnenie z neživotn. poistenia 
20 000,-- 501 331 

2. VBÚ Poisťovňa uhradila klientovi celú sumu 20 000,-- 331 234 
 
Tvorba a účtovanie technických rezerv 

Technické rezervy v poisťovniach predstavujú dlhodobý zdroj krytia záväzkov, ktoré 
poisťovni vznikajú na základe uzavretých poistných zmlúv. Slúžia na krytie budúcich 
záväzkov poisťovne. 
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Technická rezerva na poistenie budúcich období 
Poistné obdobie často nie je totožné  s ÚO, tá časť, ktorá presahuje bežné ÚO sa musí 

prejaviť aj v účtovníctve a to prostredníctvom tvorby technickej rezervy na poistné bud. 
období (441-P) Technické rezervy sa v poisťovni tvoria vždy na ťarchu nákladov. 
 
napr. 

Dňa 1.9. 2003 bola uzatvorená poistná zmluva v rámci neživotného poistenia na 
obdobie  1 roka tzn. do 31.8. 2004. Výška poistného je 27 000,--, poistné je splatné v 2 
splátkach, 1. splátka v deň uzatvorenia zmluvy v hotovosti.  
1. PZ Uzatvorenie poistnej zmluvy 27 000,-- 301 601 
2. PPD Úhrada prvej splátky 13 500,-- 231 301 
3. ID Tvorba poistnej rezervy na poistné bud. obdobia 18 000,-- 505 441 
 
Účtovanie N 

Špecifikom v účtovníctve poisťovní sú technické a netechnické účty. Podľa 
legislatívy EÚ sa N (aj V) v poisťovni členia na 2 veľké skupiny, podľa druhu poistenia a to 
na: - životné a neživotné 

Na technických účtoch účtuje poisťovňa N súvisiace s poisťovacou a zaisťovacou 
činnosťou  

napr. N spojené s uzatvorením, správou a likvidáciou poistných a zaisťovacích zmlúv. 
N na poistné plnenia tvoria prísl. rezervu... 

 
 Na netechnických účtoch účtuje poisťovňa N, ktoré súvisia s ostatnými činnosťami 
poisťovne a ktoré nie je možné jednoznačne priradiť k techn. účtom. 
 napr. N na finančné umiestnenie, dane, poplatky, mimoriadne N... 
 
V skupinách:  50-51 nájdeme technické účty k neživotnému poisteniu 
 52-54 technické účty k životnému poisteniu 
 55-57 Netechnické účty 
 
Účtovanie V 
Členenie podobne ako pri N 
 60-61 Technický účet k neživotnému poisteniu 
 62-64 Technický účet k životnému poisteniu 
 65-66 Netechnické účty 
 

 
Technický účet 712- neživotné poistenie 

     N 50-51             V 60-61 
  

zisk strata 

 
Technický účet 713- životné poistenie 

     N 52-54             V 62-64 
  

zisk strata 

 
 
 
 

Netechnický účet 714 
     N 55-57             V 65-66 

  

zisk strata 
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MD                     711                         D 
strata (712) 
strata (713) 
strata (714) 

zisk (712) 
zisk (713) 
zisk (714) 

celkový zisk celková strata 

 
   
 

 MD                  702 KÚS                   D 
→  A  

celková strata 
P   ←  

celkový zisk 


