Změny v komerčním pojištění EGAP
v roce 2005 v otázkách a odpovědích
Co je to vlastně komerční
pojištění EGAP?
Jedná se o pojištění rizik nezaplacení pohledávek a to jak exportních, tak i tuzemských. Komerčním pojištěním je toto pojištění nazýváno v rámci EGAP proto, že stát
do tohoto pojištění žádným způsobem nezasahuje a ani jej negarantuje. Jeho fungování je založeno na komerčním principu, tj.
toto pojištění má vytvářet kladný hospodářský výsledek, přičemž pojišťovna rozkládá
rizika prostřednictvím zajištění na velké
zahraniční, převážně evropské zajišťovny,
což jsou vlastně pojišťovny pojišťoven. Komerční pojištění založené na uvedených
principech začal EGAP nabízet a provozovat
již od samotného vzniku společnosti, tj. od
roku 1992. Původně se týkalo pouze vývozních pohledávek se splatností do 12 měsíců
po dodání zboží, krytých pouze proti riziku
bankrotu dlužníka, přičemž byli přijímání
pouze dlužníci z nejvyspělejších zemí s tržní
ekonomikou; úplně bylo na počátku z tohoto pojištění vyloučeno krytí jakýchkoliv
politických nebo teritoriálních rizik, neboť
tato rizika nebyla pro mezinárodní zajistitele přijatelná.
Trh komerčního úvěrového pojištění se
velmi dynamicky vyvíjí, přičemž prochází
různými výkyvy v souvislosti s velkými škodami v jiných odvětvích pojištění, které se
v portfoliích velkých mezinárodních zajišťoven kumulují formou velkých ztrát, jako
jsou kauzy typu Enronu nebo Parmalatu,
nebo teroristické útoky, přírodní katastrofy apod. Dnes je nicméně trh připra-

ven krýt mnohem širší spektrum rizik než
v počátku 90-tých a EGAP pojišťuje v rámci
komerčního pojištění vývozní i tuzemské pohledávky proti riziku nezaplacení,
se splatností prodlouženou až na 24 měsíců po dodání, a to bez rozlišení důvodu
nezaplacení. To znamená, že kromě nezaplacení v důsledku bankrotu je kryto i riziko platební nevůle a rovněž nezaplacení
z politických důvodů v zemi sídla dlužníka
i v tranzitní zemi.

K jakým změnám tedy dojde
v roce 2005?
Bude dokončen proces účetního a organizačního oddělení komerčního pojištění,
který započal již v roce 2000. Završením
tohoto procesu je vyčlenění komerčního
pojištění EGAP do své dceřiné společnosti
s názvem Komerční úvěrová pojišťovna
EGAP a.s.,. V průběhu roku 2005, po získání povolení k pojišťovací činnosti (pojišťovací licence) od Úřadu státního dozoru
v pojišťovnictví a v penzijním připojištění,
bude do dceřiné společnosti převeden pojistný kmen komerčního pojištění EGAP.
Z pohledu klienta nedojde k vůbec žádným
změnám, klientovi se budou věnovat stejní
pracovníci jako dosud a pouze se, trochu
nadneseně, změní název společnosti, za
kterou budou jednat. Klient se ani nemusí
obávat o solventnost pojišťovny, neboť její
kapitálová vybavenost a zajistný program
bude odpovídat fondům a rezervám a zajištění, které byly pro komerční pojištění
k dispozici v rámci mateřského EGAPu.

Vývoj objemu komerčního pojištění (v mil. Kč)
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Proč dochází k vyčlenění
komerčního pojištění do dceřiné
společnosti?
Důvodu je několik. Především je zde platné
pravidlo Evropské Unie formou tzv. Sdělení
Evropské Komise, které nedovoluje zasahování státu do pojištění těch exportních úvěrových rizik, která jsou běžně pojišťována
soukromými pojišťovnami. V současnosti
se jedná o pojištění exportních pohledávek se splatností do dvou let směřujících do
zemí rozšířené Evropské Unie. Pro vyloučení vlivu státu pro případy, kdy toto pojištění poskytuje státní úvěrová pojišťovna
pro podporu exportu, je z pohledu EU požadováno úplné oddělení účetnictví, což
v praxi znamená institucionální vyčlenění
těchto činností do samostatné právnické
osoby. Ve většině zemí EU probíhá vyčlenění komerčního pojištění ze státních úvěrových pojišťoven postupně již od počátku
90-tých let. V posledních třech letech, kdy
se pravidla Evropské komise dále zpřísnila,
vznikají nové dceřiné společnosti pro pojištění komerčních rizik, které byla dosud
provozovány státními úvěrovými pojišťovnami. Vloni došlo k takovému vývoji například v Itálii u pojišťovny SACE, letos k tomuto kroku přistupují v Rakousku u OeKB
a v Belgii u OND.

Jakým způsobem bude probíhat
vyčlenění komerčního pojištění
do dceřiné společnosti?
V současnosti je zakládána dceřiná společnost, která bude až do zápisu do obchodního rejstříku bez zaměstnanců. Po zápisu
do obchodního rejstříku dojde k převodu
stávajícího pojistného kmene tj. všech pojistných smluv komerčního pojištění do
dceřiné společnosti formou vkladu části
podniku spojeného s navýšením základního
jmění. Na dceřinou společnost tak přejdou
všechna práva a povinnosti, aktiva i pasiva
z obchodní činnosti komerčního pojištění
EGAP. Přičemž velký důraz je kladen na plynulost a transparentnost celého procesu.
Ing. Martina Růžička
vrchní ředitel komerčního pojištění
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