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Riziko kybernetických útokov a úrokových sadzieb sú spolu s prílišnou 
reguláciou na špici rebríčka najobávanejších rizík v oblasti 
poisťovníctva. Výsledky prieskumu Insurance Banana Skins 2015 
odrážajú vnímanie rizík v tomto podnikateľskom sektore. 
 

Nový prieskum mapujúci najväčšie riziká v globálnom sektore poisťovníctva ukazuje, že medzi riziká, 

ktorých sa poisťovacie spoločnosti momentálne najviac obávajú, patrí aj riziko kybernetických útokov 

a riziko nízkych úrokových sadzieb. V poradí už v piatom ročníku tohto prieskumu sa obe riziká 

objavujú po prvý raz, čo svedčí o tom, aké veľké znepokojenie v danom sektore vyvolávajú, ak sa na 

ne dívame v spojitosti s vývojom v oblasti regulačných predpisov a so širším makroekonomickým 

prostredím. 

 

Najnovší prieskum Insurance Banana Skins 2015 realizovala organizácia CSFI v spolupráci so 

spoločnosťou PwC medzi vyše 800 poisťovňami a subjektmi sledujúcimi sektor poisťovníctva v 54 

krajinách s cieľom zistiť, v čom vidia najväčšie riziká ohrozujúce daný sektor v najbližších 2-3 rokoch. 

 

Na čelo rebríčka najväčších rizík, tak ako ich vidia účastníci prieskumu, sa už po tretí raz v rade 

dostalo riziko prílišnej regulácie, čo len podčiarkuje závažný dopad zmien regulačných predpisov. 

 

Správa uvádza, že nové pravidlá, ktorými sa má riadiť platobná schopnosť a správanie sa trhu, by 

mohli sektoru privodiť nadmerné náklady a spôsobiť mu problémy s ich dodržiavaním. Mohli by 

taktiež odvádzať pozornosť manažmentu poisťovní od ich úlohy viesť zdravé firmy v časoch, keď 

sektor stojí pred radikálnymi štrukturálnymi zmenami. 

 

Najväčšie obavy vyvoláva smernica EÚ Solvency II, ktorá sa má zaviesť budúci rok, no mnoho 

ďalších krajín už zavádza podobné opatrenia, ktoré pritom často vychádzajú práve zo Solvency II. 

Hoci respondenti uznali prospešný vplyv prísnejšej regulácie, ich odpovede taktiež ukázali, že 

reguláciu mnohí považujú za nadmernú a neúnosnú. 

 

Tento názor zastávali tak aktívni poskytovatelia poistenia ako aj vonkajší pozorovatelia daného 

sektora (akademickí pracovníci, poradcovia, analytici a pod.). Typické odpovede riaditeľov poisťovní 

obsahovali takéto vyjadrenia: „Zdravé regulačné prostredie je absolútne najdôležitejšie. Zároveň 

však platí, že prílišná regulácia môže perfektne fungujúcim a zdravým poisťovniam potenciálne 

zväzovať ruky pri výkone kvalitnej a zdravej podnikateľskej činnosti.“ 
 

Do druhej skupiny obáv patrí riziko makroekonomického prostredia, pri ktorom boli respondenti 

obozretní najmä pokiaľ ide o jeho vyhliadky rastu, ako aj riziko úrokových sadzieb, ktorých nízka 

úroveň tlačila investičné výnosy nadol, takže sporiace produkty bolo ťažšie manažovať a predávať. 
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Insurance Banana Skins 2015 – svet 
(v zátvorke umiestnenie v roku 2013) 
 

1 Regulácia (1) 

2 Makroekonomické prostredie (3) 

3 Úrokové sadzby (-) 

4 Riziko kybernetických útokov (-) 

5 Výkonnosť investícií (2) 

6 Riadenie zmien (15) 

7 Garantované produkty (6) 

8 Distribučné kanály (11) 

9 Prírodné katastrofy (5) 

10 Kvalita riadenia rizík (7) 

11 Obchodné praktiky (4) 

12 Kvalita manažmentu (8) 

13 Trhové podmienky (-) 

14 Dlhodobé záväzky (9) 

15 Kvalifikovaní ľudia (19) 

16 Politické zasahovanie (10) 

17 Vývoj produktov (20) 

18 Reputácia spoločnosti (14) 

19 Klimatické zmeny (18) 

20 Zmena sociálnych pomerov (-) 

21 Správa a riadenie podniku (17) 

22 Dostupnosť kapitálu (16) 

23 Terorizmus (27) 

24 Znečisťovanie životného prostredia (26) 

25 Komplexné finančné nástroje (23) 

 

Tretia skupina rizík sa objavuje v súvislosti so 

zmenami v sektore, najmä pokiaľ ide o dopady 

nových technológií na bezpečnosť, dodávanie 

produktov a správu dát. Riziko kybernetických 

útokov vyskakuje po prvý raz od spustenia tohto 

prieskumu v roku 2007 a zaradilo sa v 

celosvetovom meradle vysoko na 4. priečku (pri 

neživotnom poistení skončilo dokonca na 1. 

priečke), odrážajúc tak rýchlo rastúce obavy z 

kybernetickej trestnej činnosti a ohrozenia 

bezpečnosti dát. 

 

Digitalizácia sektora taktiež ohrozuje tradičné 

obchodné modely v oblasti distribúcie produktov, 

nových hráčov na trhu a používateľské rozhranie. 

Mnoho respondentov očakáva, že v najbližších 

rokoch dôjde v sektore k významným 

štrukturálnym zmenám. 

 

Viacero rizík zoslablo, napr. v oblastiach 

spojených s kvalitou manažmentu či správou a 

riadením podniku v poisťovacích spoločnostiach, 

kde evidentne došlo k jednoznačným 

zlepšeniam. Tieto boli kedysi zaradené medzi 

najväčšie riziká, ktorým musel sektor 

poisťovníctva čeliť. Ustupuje aj riziko spojené so 

zhoršením reputácie, keďže poisťovacie 

spoločnosti vystupujú proaktívnejšie vo vzťahoch 

s verejnosťou, hoci rozvoj sociálnych médií je 

vnímaný ako rastúca hrozba pre riadenie 

reputácie. 

 

 
 
 

Banana Skins Index za rok 2015, ktorý meria stupeň znepokojenia v sektore, dosahuje napriek 

zlepšujúcej sa globálnej situácii rekordnú výšku. David Lascelles, vedúci prieskumu z CSFI, 

konštatuje: „Pred poisťovníctvom stoja enormné výzvy vyplývajúce z nárastu regulačných opatrení, 

náročného prevádzkového prostredia a rysujúcej sa hrozby štrukturálnych zmien. Toto všetko sa 

odráža v negatívnych náladách ukrývajúcich sa za týmto prieskumom“. 

 

Stephen O’Hearn, globálny líder PwC pre poisťovníctvo, poznamenáva: „Dlhodobé vyhliadky sú pre 

poisťovateľov pozitívne, pretože ľudia na celom svete žijú dlhšie a musia chrániť viac svojho 

bohatstva. Jednako sa však musia vyrovnávať s rušivým vplyvom nových technológií, meniacimi sa 

očakávaniami klientov, exaktnejšími regulačnými predpismi a trvalou ekonomickou neistotou. 

Schopnosť poisťovateľov identifikovať a riadiť jednak novo objavujúce sa ako aj známe riziká bude 

jedným z kľúčových rozlišovacích faktorov pre dosiahnutie úspechu v tomto rýchlo sa meniacom 

konkurenčnom prostredí.“ 

 

Mark Train, globálny líder PwC pre poisťovacie riziká, uvádza: „Sme radi, že môžeme podporiť 

iniciatívu Insurance Banana Skins z dielne CSFI, ktorá prináša cenné pohľady na riziká, ktorých sa 

vrcholový manažment firiem pôsobiacich v poisťovníctve obáva najviac. Schopnosť identifikovať 

a riadiť tak novo objavujúce sa ako aj známe riziká bude jedným z kľúčových rozlišovacích faktorov 

pre dosiahnutie úspechu na trhu, ktorý síce ponúka na jednej strane pozoruhodné príležitosti 

v dlhodobom horizonte, no na druhej strane aj zničujúce hrozby.“ 
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Insurance Banana Skins 2015 – SVE 

 

1 Makroekonomické prostredie 

2 Úrokové sadzby 

3 Garantované produkty 

4 Obchodné praktiky 

5 Regulácia 

6 Výkonnosť investícií 

7 Riziko kybernetických útokov 

8 Distribučné kanály 

9 Klimatické zmeny 

10 Riadenie zmien 

11 Prírodné katastrofy 

12 Kvalita riadenia rizík 

13 Vývoj produktov 

14 Správa a riadenie podniku 

15 Kvalita manažmentu 

16 Trhové podmienky 

17 Dlhodobé záväzky 

18 Zmena sociálnych pomerov 

19 Kvalifikovaní ľudia 

20 Reputácia spoločnosti 

21 Dostupnosť kapitálu 

22 Politické zasahovanie 

23 Terorizmus 

24 Komplexné finančné nástroje 

25 Znečisťovanie životného prostredia 

 

Ohlasy z regiónu strednej a východnej Európy (SVE) 

Eva Hupková, vedúca tímu špecializujúceho sa 

na poisťovníctvo v PwC Slovensko, pridáva pár 

poznámok k druhému najväčšiemu riziku 

v regióne SVE, ktorým sú nízke úrokové 

sadzby: „Prostredie s nízkymi úrokovými 

sadzbami, ktoré momentálne v eurozóne 

panuje, pomáha bankovému sektoru 

a jednotlivým vládam udržiavať úrokové 

náklady pod kontrolou. Asi má aj celkový 

pozitívny dopad na ekonomiku, pretože vďaka 

nízkym nákladom na pôžičky a dostupnej 

likvidite je celkový dopyt pravdepodobne 

silnejší. Riziká však spočívajú v tom, že ak 

v nasledujúcich pár rokoch ostanú úrokové 

sadzby na terajšej úrovni, tak sa poskytovatelia 

životného poistenia budú mať v dlhodobom 

horizonte čo obracať, aby naplnili svoje sľuby, 

ktoré dali poistencom, a celá situácia tak môže 

v strednodobom horizonte stiahnuť výsledky 

sektora smerom nadol.“ 

 

Rozdiely medzi odpoveďami z regiónu SVE 

a z celého sveta: 

 

Vyššie obavy: 

Klimatické zmeny 

Správa a riadenie podnikov 

Obchodné praktiky 

 

Nižšie obavy: 

Regulácia 

Riadenie zmien 

Kvalifikovaní ľudia 

Politické zasahovanie 

 
 
KONIEC 
 

Poznámky pre vydavateľa: 

 

1. Pre bližšie informácie kontaktuje, prosím tieto osoby: 

 

Krishna Rao, PwC, Tel.: +44 (0)20 7804 3765, e-mail: krishna.c.rao@uk.pwc.com 

David Lascelles, CSFI, Tel.: +44 (0)20 7621 1056 alebo +44 (0)7710 088658, 

e-mail: david@davidlascelles.com 

 

2. Prieskum Insurance Banana Skins 2015 sa uskutočnil v marci a apríli 2015 a vychádza z 806 

odpovedí z 54 krajín. Rozdelenie respondentov podľa typu: 

 

Neživotné poistenie 34 

Životné poistenie 27 

Zaistenie 6 

Poisťovací agenti 5 

Pozorovatelia 28 
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Z krajín SVE prišlo 34 odpovedí v nasledujúcom členení: 

 

Česká republika 10 

Slovensko 6 

Lotyšsko 6 

Maďarsko 5 

Chorvátsko 4 

Poľsko 2 

Rusko 1 

 

 

Členenie podľa typu vyzeralo takto: 

 

Poisťovací agenti 1 

Neživotné poistenie 6 

Životné poistenie 14 

Zaistenie 0 

Pozorovatelia 13 

 

 

3. Prieskum je najnovším z dlhodobej série publikácií s názvom Banana Skins, ktoré pochádzajú 

z dielne CSFI a venujú sa finančnému riziku. Predchádzajúce vydania Insurance Banana Skins boli 

publikované v roku 2007, 2009, 2011 a 2013. Sú k dispozícii na webstránke PwC: www.pwc.com/fs. 

 

4. CSFI (Centre for the Study of Financial Innovation) je neziskovou expertnou komisiou, ktorá bola 

založená v roku 1993 a zaoberá sa výzvami a možnosťami pre finančný sektor. Svoju sesterskú 

organizáciu má v New Yorku (The New York CSFI). 

 

5. PwC je sieťou firiem v 157 krajinách sveta s vyše 195 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, 

aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej 

stránke www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých 
každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke 
www.pwc.com/structure. 
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