Прилог 6
Методолошке напомене

Овим документом су ближе утврђени подаци прописани Одлуком
о извештавању друштва за осигурање/реосигурање. Подаци из те
одлуке односе се на:
- податак о броју осигурања односи се на све полисе животних
осигурања активне на дан 31. децембра обрачунске године, као и на
све активне полисе и обрачунске листе неживотних осигурања први
пут евидентиране у књиговодству у обрачунској години, при чему се
активном полисом осигурања сматра полиса код које се и део
осигуравајућег покрића односи на обрачунску годину. Код обавезног
осигурања власника моторних возила од одговорности за штету
причињену трећим лицима, податак о броју осигурања односи се на
број осигураних возила. Обрачунском годином сматра се година за
коју се достављају подаци. Капитализоване полисе животних
осигурања се у смислу ове одлуке сматрају активним. Ако су једном
полисом закључена осигурања по више тарифа, свака тарифа се
третира као засебно осигурање. Ако се закључује колективно
осигурање по једној тарифи и издаје само једна полиса, та се полиса
третира као једно осигурање. Код полиса обавезних осигурања којима
је покривено више тарифних група, свака тарифна група третира се
као засебно осигурање;
- податак о броју осигураника се код животних осигурања односи
на број лица осигураних по активним полисама, а код неживотних
осигурања – на број лица осигураних по активним полисама први пут
евидентираним у књиговодству у обрачунској години;
- податак о укупној премији код неживотних осигурања односи се
на износ премије без пореза утврђен уговором о осигурању
(полисирана премија), а код животних осигурања на износ
фактурисане премије у обрачунској години или текућем обрачунском
периоду без пореза, осим код обрасца Промене код животних
осигурања - СТ-5Ж, где се односи на полисирану премију.

- податак о укупној резерви за преносне премије односи се на
део укупне премије који се користи за покриће обавеза из осигурања
које настају у наредном обрачунском периоду;
- податак о техничкој премији односи се на део укупне премије
који служи за покриће обавеза по штетама;
- податак о техничкој резерви за преносне премије односи се на
део техничке премије који служи за покриће обавеза по штетама у
наредном обрачунском периоду;
- податак о броју резервисаних штета пријављених а
нерешених на дан 31. децембра претходне и текуће године, као на
последњи дан у текућем обрачунском периоду односе се на
пријављене штете које на тај дан нису решене или је тај поступак у
току, а подаци о износима резервисаних штета пријављених а
нерешених на дан 31. децембра претходне и текуће године, као на
последњи дан у текућем обрачунском периоду – на износе
процењених обавеза друштва за пријављене штете које на тај дан
нису решене;
- податак о броју одбијених и сторнираних штета односи се на
штете за које је сума свих накнада штета једнака нули;
- податак о броју решених (ликвидираних) штета односи се на
штете за које је извршен коначан обрачун, а податак о износу решених
(ликвидираних) штета – на износе како коначно тако и делимично
обрачунатих штета, тј. неспорних делова штета;
- подаци о броју пријављених, одбијених и сторнираних штета,
као и подаци о броју и износу решених и резервисаних штета, односе
се и на реактивиране штете – штете које су до краја претходне године
решене по коначном обрачуну, па за њих није извршена резервација
на крају те године, али се по тим штетама поново отворио поступак
решавања (жалба, спор, проширени захтев, нова документација), као и
на рентне штете – штете за које се накнаде исплаћују редовно, у
одређеним временским размацима. Изузетак од наведеног је податак
о броју пријављених и броју и износу решених штета у обрасцу Број
пријављених и број и износ решених штета и штета у спору са
просечним временом решавања и исплате штета - АЖ који се не

односе на рентне штете. Под једном штетом се код обавезног
осигурања власника моторних возила од одговорности за штету
причињену трећим лицима подразумева једна пријава штете без
обзира на то да ли има више оштећених и да ли се штета пријављује и
на лицима и на стварима. Под једном пријавом штете се подразумева
пријава направљена истог датума и то удеса насталог истог датума, а
у вези са истом полисом. Износи решених и резервисаних штета не
садрже податке о трошковима насталим у вези с решавањем и
исплатом тих штета. Изузетак од наведеног су износи решених и
резервисаних штета који садрже податке о трошковима насталим у
вези с решавањем и исплатом тих штета и то у обрасцима: Подаци о
осигурању ризика од елементарних непогода (град, мраз и друге
опасности и/или природне непогоде као што су земљотрес, поплава
и суша) - према осигураним ризицима - СТ-7КАТ1, Подаци о
осигурању ризика од елементарних непогода (град, мраз и друге
опасност и/или природне непогоде као што су земљотрес, поплава
и суша)- према врстама осигурања - СТ-7КАТ2, Преглед
реосигуравајућег покрића штета према уговорима о реосигурању СТ-8УГ/О,
Подаци
о
реосигурању/ретроцесији
ризика
од
елементарних непогода (град, мраз и друге опасности и/или
природне непогоде као што су земљотрес, поплава и суша) - према
осигураним
ризицима
СТ-10КАТ1,
Подаци
о
реосигурању/ретроцесији ризика од елементарних непогода (град,
мраз и друге опасности и/или природне непогоде као што су
земљотрес, поплава и суша) - према врстама осигурања - СТ10КАТ2, Преглед реосигуравајућег покрића штета према уговорима
о реосигурању/ретроцесији - СТ-11УГ/Р и Резервисане и решене
штете - СТ-4.
- податак о трошковима насталим у вези с решавањем и
исплатом штета односе се на: трошкове извиђаја, процене и
исплате штете, трошкове остваривања регресних захтева, судске
трошкове и таксе у споровима, трошкове вештачења и друге трошкове
у вези с решавањем штете – који се исказују на обрасцу Биланс
успеха под ознаком АОП 1031.
- податак о износу премије датом у саосигурање односи се на
износ удела саосигуравача у укупној премији у складу са уговором о
саосигурању и актима пословне политике друштва;

- податак о износу премије датом у реосигурање односи се на
износ удела реосигуравача у укупној премији у складу са уговором о
реосигурању и актима пословне политике друштва;
- подаци о техничкој премији у самопридржају, о превентиви и о
режији у самопридржају односе се на распоред премије у
самопридржају, који се врши у складу с прописима и актом пословне
политике друштва, при чему се премијом у самопридржају сматра
премија сопственог портфеља увећана за премију примљену у
саосигурање и умањена за премију дату у саосигурање и
реосигурање;
- податак о укупној резерви за преносне премије у самопридржају
односи се на резерву за преносне премије сопственог портфеља
увећану за резерву за преносне премије која се односи на премију
примљену у саосигурање и умањену за резерву за преносне премије
дату у саосигурање и у реосигурање;
- податак о износу резерве за преносне премије датом у
саосигурање односи се на износ удела саосигуравача у укупној
резерви за преносне премије;
- податак о износу резерве за преносне премије датом у
реосигурање односи се на износ удела реосигуравача у укупној
резерви за преносне премије;
- податак о техничкој резерви за преносне премије у
самопридржају односи се на део укупне резерве за преносне премије у
самопридржају, обрачунат у складу са актима пословне политике
друштва;
- податак о решеним (ликвидираним) штетама закључно с
крајем претходног обрачунског периода које су остале неисплаћене
до краја текућег обрачунског периода односи се на оне штете које су
решене закључно с крајем претходног периода а нису исплаћене;
- податак о исплаћеним штетама од оних које су решене у
текућем обрачунском периоду односи се на део решених штета у
текућем обрачунском периоду које су и исплаћене у том периоду;

- податак о износу резервације за настале непријављене
штете на последњи дан текућег обрачунског периода односи се на
износ процењен у складу са актом пословне политике друштва, при
чему се насталом непријављеном штетом сматра штета која није
пријављена до краја текућег обрачунског периода;
- податак о премији из активног посла реосигурања односи се
на премију остварену преузимањем ризика од осигуравача и
реосигуравача у земљи и иностранству, а утврђује се на основу
уговора о реосигурању, анекса тог уговора и бордероа премија;
- податак о премији из пасивног посла реосигурања односи се на
премију ризика предатих другим реосигуравачима у земљи и
иностранству;
- податак о резерви за преносне премије из активног посла
реосигурања односи се на део премије из активног посла реосигурања
који се користи за покриће будуће обавезе по основу послова
реосигурања;
- податак о резерви за преносне премије из пасивног посла
реосигурања односи се на део премије из пасивног посла
реосигурања који је обрачунат у складу са актом пословне политике
друштва;
- податак о укупној резерви за преносне премије у самопридржају
односи се на резерву за преносне премије из активног посла
реосигурања умањену за резерву за преносне премије из пасивног
посла реосигурања;
- податак о оствареној премији код друштва за осигурање
односи се на износ укупне премије обрачунског периода увећан за
износ укупне резерве за преносне премије на почетку обрачунског
периода и умањен за износ укупне резерве за преносне премије на
крају обрачунског периода, а код друштва за реосигурање – износ
укупне премије обрачунског периода по активном послу реосигурања
увећан за износ укупне резерве за преносне премије по активном
послу реосигурања на почетку обрачунског периода и умањен за

износ укупне резерве за преносне премије по активном послу
реосигурања на крају обрачунског периода;
- на податке који се користе у обрачуну захтеване маргине
солвентности се примењују одредбе утврђене Одлуком о
адекватности капитала друштва за осиграње/реосигурање.

