PROT IMO NOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2021/KOH/SKO/3/4

Bratislava 9. február 2021

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo SK 0004/OK/2021 začatom dňa 22.01.2021 na základe oznámenia koncentrácie
podľa § 10 ods. 7 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov podnikateľom Union
poisťovňa, a. s., so sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051,
zastúpeným splnomocneným právnym zástupcom advokátskou kanceláriou
Kinstellar, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833
rozhodol
na základe § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov tak, že s ú h l a s í
s koncentráciou spočívajúcou podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z.
o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Union poisťovňa, a. s., so
sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051 nad podnikateľom Poštová
poisťovňa, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 405 410,
a to na základe Zmluvy o predaji akcií uzatvorenej dňa 11.12.2020 medzi
spoločnosťami Poštová banka, a.s., Bratislava a Slovenská pošta, a.s., Banská

Bystrica ako predávajúcimi a spoločnosťou Union poisťovňa, a. s., so sídlom
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava ako kupujúcim.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 22.01.2021 podaním zaevidovaným pod číslom 348/2021/OK365/2021 od podnikateľa Union poisťovňa, a. s., so sídlom Karadžičova 10, 813 60
Bratislava, IČO: 31 322 051 (ďalej len „Union“) zastúpeným splnomocneným
právnym zástupcom advokátskou kanceláriou Kinstellar, s.r.o., Hviezdoslavovo
námestie13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833 doručené oznámenie
koncentrácie (ďalej len „Oznámenie“) podľa § 10 ods. 7 zákona č. 136/2001 Z. z.
o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Týmto podaním bolo začaté správne
konanie vo veci predmetnej koncentrácie vedené pod číslom SK 0004/OK/2021
a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala dňa 25.01.2021 plynúť lehota
25 pracovných dní na vydanie rozhodnutia.
2. Z Oznámenia vyplýva, že koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej
kontroly podnikateľa Union nad podnikateľom Poštová poisťovňa, a. s., so sídlom
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 405 410 (ďalej len „Poštová
poisťovňa alebo nadobúdaná spoločnosť“), na základe Zmluvy o predaji akcií
uzatvorenej dňa 11.12.2020 medzi spoločnosťami Poštová banka, a.s., so sídlom
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava (ďalej len „Poštová banka“) a Slovenská
pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, (ďalej len
„Slovenská pošta“) ako predávajúcimi a spoločnosťou Union ako kupujúcim.
3. Účastníkom správneho konania je podnikateľ Union. Účastníkmi koncentrácie sú
podnikateľ Union na strane nadobúdateľa a podnikateľ Poštová poisťovňa na
strane nadobúdaného.
4. Podľa Oznámenia výlučnú kontrolu nad spoločnosťou Union vykonáva spoločnosť
Achmea B.V., spoločnosť so sídlom Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Holandsko
(ďalej len „Achmea“). Skupina Achmea je aktívna predovšetkým v Európe, Kanade
a Austrálii a zaoberá sa poskytovaním finančných produktov, najmä životného
poistenia, neživotného a zdravotného poistenia. Na Slovensku poskytuje iba
produkty životného poistenia, neživotného poistenia a zdravotného poistenia.
5. Ako vyplýva z Oznámenia spoločnú kontrolu nad nadobúdanou spoločnosťou pred
koncentráciou vykonáva spoločnosť Poštová banka a Slovenská pošta. Podľa
Oznámenia nadobúdaná spoločnosť je aktívna výlučne v Slovenskej republike
v oblasti životného a neživotného poistenia.
6. Vychádzajúc z vyššie uvedeného, dochádza medzi aktivitami spoločností Union
a Poštovej poisťovne k horizontálnemu prekrytiu aktivít, a to v rámci životného
a neživotného poistenia.
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7. Konkrétne úrad z Oznámenia zistil, že k horizontálnemu prekrytiu v sektore
neživotného poistenia dochádza v týchto oblastiach:
- poistenie úrazov a chorôb
- poistenie požiarov a iných majetkových škôd
- poistenie zodpovednosti za škodu
- poistenie právnej ochrany
- asistenčné služby
- rôzne finančné straty.
8. V Oznámení sa tiež uvádza, že k horizontálnemu prekrytiu v sektore životného
poistenia dochádza v nasledujúcich oblastiach:
- poistenie pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre
prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými
zmluvami,
- dôchodkové poistenie,
- doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia
na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre
prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.
Účastníci koncentrácie tiež ponúkajú poistenie uvedené v prvých dvoch odrážkach
spojené s investičnými fondami, avšak v súčasnosti neponúkajú žiadne takéto
produkty a ich portfólio tvoria jedine klienti, ktorým takýto produkt bol predaný
v minulosti. Rovnako tak platí pre dôchodkové poistenie.
9. Pokiaľ ide o vymedzenie tovarových relevantných trhov v sektore životného
a neživotného poistenia, úrad vychádzal zo skupín poistných odvetví v zmysle
Prílohy č. 1 Zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve. Podporne obdobná
segmentácia vyplýva aj z rozhodovacej praxe Komisie1. Priestorovo možno
uzavrieť, že ide o územie Slovenskej republiky ako o najužšiu alternatívu trhu.
10. V tomto prípade, vzhľadom na nízke podiely účastníkov koncentrácie pri najužších
vymedzenia relevantných trhov a tiež vzhľadom na postavenie a charakter
najsilnejších konkurentov v jednotlivých segmentoch na území SR, nebolo
potrebné definíciu relevantných trhov uzavrieť.
11. Úrad zistil, že vo vyššie uvedených oblastiach poistenia spoločné trhové podiely
účastníkov koncentrácie nedosahujú ani úroveň ovplyvnených trhov (15%). Na
druhej strane podľa Oznámenia v uvedených oblastiach pôsobia ako najsilnejší
konkurenti spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava,
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Bratislava a Generali
Poisťovňa, a. s., Bratislava.

1

Napr. Rozhodnutia Komisie M.8257 NN GROUP/DELTA LLOYD, M.7233
ALLIANZ/GOING CONCERN OF UNIPOLSAI ASSICURAZIONI alebo M.9796
UNIQA/AXA
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12. Na základe vyššie uvedeného vzniknuté prekrytia účastníkov koncentrácie
v uvedených oblastiach životného a neživotného poistenia nevzbudzujú žiadne
súťažné obavy z hľadiska horizontálneho posúdenia predmetnej koncentrácie.
13. Podľa Oznámenia medzi spoločnosťou Union a nadobúdanou spoločnosťou
nedochádza k žiadnemu vertikálnemu prepojeniu. Spoločnosť Union síce získa
prístup k distribučným kanálom, ktoré sú v súčasnosti využívané výlučne
nadobúdanou spoločnosťou (Poštová banka a Slovenská pošta), ale vzhľadom na
nízke podiely účastníkov koncentrácie a naopak, vyššie podiely najsilnejších
konkurentov na jednotlivých trhoch, úrad neidentifikoval negatívne súťažné dopady
koncentrácie vo vzťahu k územiu SR z pohľadu vertikálneho posúdenia.
14. Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v predmetnom správnom konaní
úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1
zákona, nakoľko značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu,
najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a rozhodol
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Vychádzajúc z informácií
predložených v Oznámení úrad vydáva rozhodnutie so zjednodušeným
odôvodnením.

Poučenie:
Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ochrane hospodárskej súťaže“), v spojení s § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, (ďalej len
„správny poriadok“) proti tomuto rozhodnutiu môže byť podaný rozklad
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií, Drieňová 24,
826 03 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. O rozklade podľa § 18
ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže rozhoduje Rada Protimonopolného
úradu Slovenskej republiky. Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku včas podaný
rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa
§ 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

(elektronický podpis)
Ing. Boris Gregor
podpredseda
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
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Rozhodnutie sa doručuje:
Advokátska kancelária
Kinstellar, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 13
811 02 Bratislava
IČO: 35 873 833
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