
„Poisťovne musia životné poistenie vymyslieť nanovo“ 
Elke Königová, šéfka nemeckého finančného dohľadu, žiada od poisťovateľov radikálnu 
zmenu. Očakávané kapitálové pravidlá môžu mnohým spoločnostiam priniesť nepríjemnosti. 
Königová apeluje aj na etiku. 
 

Frankfurt. Šéfka Spolkového úradu pre dohľad nad finančnými službami (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) Elke Königová vyzvala nemecké životné poisťovne 
k radikálnej zmene: „Poisťovatelia musia vyvíjať diferencovanejšie ponuky a životné 
poistenie ako produkt musia v niektorých parametroch vymyslieť nanovo“, povedala 
prezidentka Bafin-u vo štvrtok večer vo Frankfurte: Nízke úroky bezpečných cenných 
papierov zaťažujú sektor čoraz výraznejšie, pretože klientom poskytli dlhodobé úrokové 
garancie, niekedy aj na celé desaťročia. Veľké poisťovne ako Allianz a Ergo už zaviedli 
alternatívne produkty bez takýchto garancií.  
 
V záujme schopnosti vyplácať v budúcnosti garancie, a teda v záujme uchovania 
dostatočných finančných prostriedkov, nariadil BaFin pred tromi rokmi poisťovniam tvoriť 
dodatočnú úrokovú rezervu. Poisťovací sektor na to vynaložil iba v poslednom roku až šesť 
miliárd eur, povedala šéfka BaFin-u. Königová žiada „inteligentné, vyvážené riešenia“, ktoré 
poskytnú klientom potrebnú istotu pre dôchodok a zároveň budú v rámci možností 
zrozumiteľné. „Prvé kroky týmto smerom sme už zaregistrovali, a ja môžem tieto spoločnosti 
len povzbudiť, aby kráčali ďalej po tejto ceste, pretože ide o ich budúcnosť“, povedala šéfka 
Bafin-u, ktorá sama pracovala dlhé roky v poisťovníctve.  
 
V súvislosti s novými kapitálovými pravidlami, ktoré sa viac orientujú na eliminovanie rizík, 
„budú musieť niektorí poskytovatelia dlhodobých garancií v budúcich rokoch určite vytvoriť 
dodatočné vlastné rezervy“, povedala Königová. V Nemecku v súčasnosti pôsobí vyše 90 
zväčša malých životných poisťovní. 
 
Apel na etické pravidlá 
Po mnohých škandáloch v bankovom sektore apelovala Königová na morálku finančníctva. 
Nie všetko, čo je legálne, je aj legitímne: „Neverím na všeobecné zosurovenie mravov, ale 
potrebujeme si uvedomiť určité etické hodnoty, ktoré v niektorých častiach finančného 
sektora v čase rozkvetu očividne vyšli z módy.“  
 
Výčitky o manipuláciách priniesli zlú povesť branži, ktorej vážnosť trpela aj bez toho, 
povedala Königová: „Žiadna iná branža však nie je tak veľmi odkázaná na to, aby jej ľudia 
dôverovali.“ 
Šéfka nemeckého dohľadu nad bankami narážala pritom okrem iného na škandál v súvislosti 
s manipuláciou dôležitých referenčných úrokových sadzieb ako je Libor ako aj na to, že pri 
stanovovaní referenčných hodnôt na devízových trhoch a trhoch s drahými kovmi nebolo 
všetko v poriadku. Vyrovnanie sa s minulosťou si na celom svete vyžiada veľa času. 
  
Königová sa zároveň vyslovila za celosvetový cezhraničný mechanizmus sanácie a likvidácie 
chorých bánk. Európa je založením bankovej únie na dobrej ceste. „Musíme sa oslobodiť od 
predstieraného či skutočného nutkania zachraňovať choré veľké banky“, vyhlásila Königová. 
Musí byť umožnené takéto inštitúcie sanovať alebo likvidovať. 
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