Srovnávací tabulka návrhu novely zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o
pojišťovnictví), s legislativou ES
PŘÍLOHY
Navrhovaný předpis ČR
Ustanovení
Obsah
(část, §, odst., písm.
apod.)
Příloha č. 1
Část A
bod 1 a 5

Celex č.

Část A
Odvětví životních pojištění

32002L0083

Ustanovení
(čl., písm.,
bod, odst.
apod.)
Příloha

Odpovídající předpis ES
Obsah

PŘÍLOHA
Pojistná odvětví

1. Pojištění pouze pro případ
smrti, pojištění pouze pro případ
dožití nebo pojištění pro případ
dožití se stanoveného věku nebo
dřívější smrti, pojištění spojených
životů,
životní
pojištění
s vrácením pojistného.

I. Pojištění uvedená v čl. 2 odst. 1 písm.
a), b) a c) s výjimkou pojištění uvedených
ad II a III.
II. Pojištění věna, pojištění narození.
III. Pojištění uvedená v čl. 2 odst. 1 písm.
a) a b), která jsou spojená s investičními
fondy.

5. Kapitálové činnosti

…..

a) umořování kapitálu založené
na
pojistně
matematickém
výpočtu, jimiž jsou proti
jednorázovým nebo periodickým
platbám dohodnutým předem
přijaty závazky se stanovenou
dobu trvání a ve stanovené výši,
b) správa
penzijních fondů,
c) činnosti
pojištěním

VI. Operace umořování kapitálu uvedené
v čl. 2 odst. 2 písm. b).
…..

skupinových
doprovázené
zabezpečujícím
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Hodnocení
slučitelnosti
PL

Poznámka

zachování kapitálu nebo platbu
minimálního úroku,

Příloha č. 1
Část B
bod 10

d) pojištění týkající se délky
lidského života, které je upraveno
právními předpisy sociálního
pojištění, pokud zákon umožňuje
jeho provádění pojišťovnou na
její vlastní riziko.
Část B
Odvětví neživotních pojištění

31973L0239

Příloha
Část A
bod 10

10. Pojištění odpovědnosti za
škodu vyplývající
a)

10. Odpovědnost za škody z provozu
motorových vozidel

PL

Veškerá
odpovědnost
za
škody
vyplývající
z použití
pozemních
motorových vozidel (včetně odpovědnosti
dopravce za škodu)

z provozu
pozemního
motorového
a
jeho
přípojného vozidla,

b) z provozu drážního vozidla,
c)
Příloha č. 1
Část B
bod 13

z činnosti dopravce.

13.
Všeobecné
pojištění
odpovědnosti za škodu jinou než
uvedenou v odvětvích č. 10 až
12,
a) odpovědnost za
životním prostředí,

31973L0239

Příloha
Část A
bod 13

13. Obecná odpovědnost za škody

Příloha

I. Pojištění uvedená v čl. 2 odst. 1 písm.

PL

Veškerá odpovědnost za škody mimo
druhy uvedené pod odvětvími 10, 11 a 12

škodu na

b) odpovědnost za škodu
způsobenou jaderným zařízením,
c)
odpovědnost
za
škodu
způsobenou vadou výrobku,
Příloha č. 2

d) ostatní.
Rozdělení pojistných odvětví

32002L0083
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bod I

Příloha č. 2
bod II
Příloha č. 2
bod III

I.
Pojištění uvedená v části A
přílohy č. 1, s výjimkou pojištění
uvedených v bodech II., III., VI. a
VII.
II.
Pojištění uvedená v části A
bodu 2 přílohy č. 1.
III. Pojištění uvedené v části A
bodu 4 přílohy č. 1.

Příloha č. 2
bod IV

IV. Trvalé zdravotní pojištění.

Příloha č. 2
bod V

bod I)

pro výkaznictví pojišťoven
podle § 26 odst. 3

32002L0083
32002L0083
32002L0083

V. Tontiny.

32002L0083

Příloha
bod II)
Příloha
bod III)
Článek 2
odst. 1
písm. d)

Článek 2
odst. 2
písm. a)

a), b) a c) s výjimkou pojištění uvedených
ad II a III.

II. Pojištění věna, pojištění narození.

PL

III. Pojištění uvedená v čl. 2 odst. 1 písm.
a) a b), která jsou spojená s investičními
fondy.
Tato směrnice se týká přístupu k
samostatné podnikatelské činnosti (a také
výkonu této samostatné podnikatelské
činnosti) v oblasti přímého pojištění
vykonávané podniky usazenými nebo
hodlajícími se usadit v členském státě v
některém z následujících druhů činností:
1.
Následující druhy pojištění,
pokud vyplývají ze smlouvy:

PL

d) pojištění existující v Irsku a ve Velké
Británii známé jako "Permanent health
insurance" (pojištění příjmů pro případ
dlouhodobé pracovní neschopnosti), které
nelze zrušit.
2. Následující operace, pokud vyplývají
ze smlouvy a pokud podléhají dozoru
správních orgánů odpovědných za dozor
nad soukromým pojištěním a jsou
povoleny v dotyčné zemi:
a) tontinní operace, u kterých je založen
spolek přispěvatelů s cílem společně
kapitalizovat příspěvky a následně takto
akumulovaná aktiva rozdělit mezi přeživší
nebo mezi osoby oprávněné po
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Příloha č. 2
bod VI

VI. Činnosti uvedené v části A
bodu 5 písm. a) přílohy č. 1.

32002L0083

Článek 2
odst. 2
písm. b)

Příloha č. 2
bod VII

VII.
Správa
skupinových
penzijních fondů uvedená v části
A
bodu
5
písm.
b)
přílohy č. 1.

32002L0083

Článek 2
odst. 2
písm. c)

Příloha č. 2
bod VIII

VIII. Činnosti uskutečňované
pojišťovnami uvedené v Kapitole
1,
Hlavě
4,
Knize
IV
francouzského
”Code
des
Assurances”.
IX. Pojištění týkající se délky
lidského života, které je upraveno
právními předpisy sociálního
pojištění, pokud je prováděno
nebo řízeno pojišťovnou na její
vlastní riziko v souladu s právní
úpravou členského státu.
X. Úrazové pojištění a pojištění v
případě nemoci uvedené v části B
bodu 1 a 2 přílohy č. 1.

32002L0083

Článek 2
odst. 2
písm. e)

32002L0083

Článek 2
odst. 3

31992L0049

Článek 44
odst. 2

Příloha č. 2
bod IX

Příloha č. 2
bod X
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zemřelých;
b) operace umořování kapitálu založené
na pojistně-matematických kalkulacích, u
kterých se za předem dohodnuté
jednorázové nebo pravidelně se opakující
platby stanovují závazky určitých výplat
po určitou dobu;
c) správa skupinových důchodových
fondů, tj. operace spočívající pro dotyčný
podnik ve spravování investic a zvláště
aktiv tvořících rezervy organizací, které
uskutečňují platby v případě smrti nebo
dožití nebo v případě ukončení nebo
omezení výdělečné činnosti;
e) operace prováděné pojišťovacími
společnostmi, které jsou uvedeny ve
francouzském "Code des assurances" v
knize IV, hlavě 4, kapitole 1.
3. Operace závisející na délce lidského
života, které jsou stanoveny nebo
upraveny zákony o sociálním pojištění,
pokud jsou vykonávány nebo spravovány
podle
zákonů
členského
státu
pojišťovacími podniky na jejich vlastní
riziko.
2. Každý pojišťovací podnik informuje
příslušný orgán svého domovského
členského státu o výši pojistného, nákladů
na pojistná plnění a provizí, bez odečtení
zajištění, a to zvlášť podle transakcí
prováděných podle práva usazování a
transakcí prováděných v rámci volného
pohybu služeb s rozčleněním podle
členských států a podle skupin odvětví a v
případě odvětví 10 bodu A přílohy ke
směrnici 73/239/EHS, s vyloučením
odpovědnosti dopravce, o četnosti a

PL

PL

PL

PL

PL

průměrné výši nákladů pojistných plnění.

Příloha č. 2
bod XI

XI. Pojištění s vazbou na
motorová vozidla uvedená v části
B bodu 3, 7 a 10 přílohy č. 1.

31992L0049

Článek 44
odst. 2

Skupiny odvětví se stanoví takto:
- úraz a nemoc (odvětví 1 a 2),
- motorová vozidla (odvětví 3, 7 a 10,
údaje pro odvětví 10 s vyloučením
odpovědnosti dopravce jsou uvedeny
zvlášť),

Příloha č. 2
bod XII

XII. Pojištění proti požáru a
jiným
majetkovým
škodám
uvedená v části B bodu 8 a 9
přílohy č. 1.
XIII. Pojištění škod na drážních
vozidlech, letecké, námořní a
dopravní pojištění
uvedená
v části B bodu 4, 5, 6, 7, 11 a 12
přílohy č. 1.
XIV.
Všeobecné
pojištění
odpovědnosti za škodu uvedené
v části B bodu 13 přílohy č. 1.
XV. Pojištění úvěru a pojištění
záruky uvedená v části B bodu 14
a 15 přílohy č. 1.
XVI. Ostatní pojištění uvedená
v části B bodu 16, 17 a 18 přílohy
č. 1.

31992L0049

Článek 44
odst. 2

- požár a jiné škody na majetku (odvětví 8
a 9),

PL

31992L0049

Článek 44
odst. 2

- letecké pojištění, pojištění dopravních
prostředků a pojištění přepravy zboží
(odvětví 4, 5, 6, 7, 11 a 12),

PL

31992L0049

Článek 44
odst. 2

- obecná odpovědnost za škody (odvětví
13)

PL

31992L0049

Článek 44
odst. 2

- úvěr a záruka /kauce/ (odvětví 14 a 15),

PL

31992L0049

Článek 44
odst. 2

- ostatní odvětví (odvětví 16, 17 a 18).

PL

Příloha č. 2
bod XIII

Příloha č. 2
bod XIV
Příloha č. 2
bod XV
Příloha č. 2
bod XVI
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