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Technologický líder
vo finančnom 
sprostredkovaní

WWW.FINPORTAL.SK

Vyvinuli sme
najmodernejší IT systém 
pre sprostredkovateľov.

Nulová administratíva, 
maximálna koncentrácia
na obchod.

Právne služby, vzdelávanie a call centrum

Uzatváranie zmlúv online

Vlastná identita

Komplexná administratíva

Transparetné odmeňovanie 4x do mesiaca

Automat na prevod kmeňa
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Z regulácie provízií 
zostalo len torzo
Pohroma sa nekoná. Plánovaná regulácia provízií pre finančných sprostredko-
vateľov síce prešla parlamentom, no počas legislatívneho procesu prišlo k jej 
výraznému osekaniu. Sprostredkovatelia sa tak nemusia báť zníženia provízií 
pri hypotékach ani ich postupného vyplácania počas niekoľkých rokov.

Finportal – 
technologický 
líder vo finančnom 
sprostredkovaní

Vlajkovou loďou Finportalu je uni-

kátny IT systém, ktorý spoločnosť 

vyvíjala 3 roky a neustále ho zlep-

šuje. Skúsený tím odborníkov z ob-

lasti IT a projektového manažmen-

tu spolupracuje s používateľmi 

systému na neustálom zdokonaľo-

vaní platformy. Testovaním rôznych 

funkcionalít v praxi vznikajú pod-

nety na zlepšenie systému, vďaka 

čomu je momentálne bezkonku-

renčný na finančnom trhu.

Finonline

strana 11

Naša téma

strana 4

R. Kanás: 
„Obmedzenie 
hypoték nám otvorí 
nové príležitosti“

Aj keď sa od 1. júla výrazne sprís-

nili podmienky na získanie hypo-

ték, výkonný riaditeľ spoločnosti 

Finportal Róbert Kanás tvrdí, že 

táto zmena je zároveň aj obrovskou 

obchodnou príležitosťou uspieť 

v ďalšou sektore. „Dnes intenzívne 

pracujeme na zvyšovaní zručností 

našich ľudí aj v  oblasti investícií, 

sme v rokovaní s finančnými doma-

mi, čo sa týka kreovania vhodného 

produktu, a v neposlednom rade, 

na investície máme vo Finportale 

špičkových odborníkov,“ tvrdí.

Finnews

strana 10

Finančným 
produktom roka 
je jednoznačne 
sporenie

Finančným produktom roka je jed-

noznačne sporenie. A je jedno, či 

ide o konzervatívne alebo dyna-

mické, do bankových alebo inves-

tičných produktov. Podstatné je, že 

ľudia vnímajú zmysel sporenia.

Investície

strana 15
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Z regulácie provízií 
zostalo len torzo
Pohroma sa nekoná. Plánovaná regulácia provízií pre finančných sprostredkovateľov 
síce prešla parlamentom, no počas legislatívneho procesu prišlo k jej výraznému 
osekaniu. Sprostredkovatelia sa tak nemusia báť zníženia provízií pri hypotékach 
ani ich postupného vyplácania počas niekoľkých rokov.

Ministerstvo financií pôvodne navrhovalo, aby sa v prípade 

hypoték provízie vyplácali postupne v troch častiach. Prvú 

tretinu by sprostredkovateľ dostal po podpise zmluvy, ďalšiu 

tretinu o rok a poslednú tretinu dva roky od podpisu zmluvy. 

Toto postupné vyplácanie provízie zo zákona úplne vypadlo. 

Rovnako nebude stanovená ani maximálna provízia pri hy-

potékach, ktorú ministerstvo financií navrhlo na 1,5 percenta 

z požičanej sumy. Malo pritom ísť o celkovú províziu, ktorú by 

si rozdelil sprostredkovateľ spolu so spoločnosťou, pre ktorú 

pracuje.

Ministerstvo tvrdilo, že provízie pre sprostredkovateľov pre-

dražujú jednotlivé finančné produkty a koneční spotrebitelia 

platia preto viac. Podľa jeho argumentácie by obmedzenie 

provízií malo viesť k zlacneniu hypoték či poistiek. Poslanci 

však mali iný názor. „Výška regulácie odmeny za sprostred-

kovanie úveru na bývanie sa javí ako nadbytočná, keďže je 

vo výške, ktorá je blízka priemernej trhovej hodnote. Regulá-

cia neprinesie pre klientov bánk zlacnenie úverov a prípadný 

rozdiel v odmene akurát zvýši zisk banky, ktorá úver poskyt-

la,“ povedal jeden z predkladateľov pozmeňujúceho návrhu 

poslanec Peter Náhlik zo Smeru.

NAŠA TÉMA

Rudolf Adam
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KOĽKO MUSÍ KLIENT DOSTAŤ
Jedinou oblasťou, ktorá bude regulovaná, bude investičné a ka-

pitálové životné poistenie. Tu sa však provízie budú regulovať 

nepriamo v podobe minimálnej odkupnej hodnoty. Pri týchto 

produktoch sa totiž stávalo, že ak klient po roku či dvoch zrušil 

svoju poistku, s prekvapením zistil, že nemá nasporené takmer 

nič. Na začiatku totiž nesmerovali jeho peniaze do sporenia, 

ale splácal vstupný poplatok. Aj v tomto prípade však prišlo 

k zmierneniu pôvodného návrhu. Ministerstvo financií navrho-

valo, aby poisťovňa musela investovať v prvom roku minimálne 

50 percent zo zaplateného poistného, v druhom roku to malo 

byť 65 percent a od tretieho roku aspoň 80 percent z poistného. 

Poslanci síce v prvom roku ponechali odkupnú hodnotu vo 

výške 50 percent, v druhom však musí byť 60 percent a v treťom 

aspoň 70 percent poistného.

Predseda predstavenstva spoločnosti Fin-

portal Rudolf Adam takéto výrazné osekanie 

pôvodného návrhu víta. Tvrdí, že sprostred-

kovatelia sa teraz nemusia obávať o  svoje 

živobytie. „Dobrý sprostredkovateľ sa ničo-

ho nemusí obávať. Vývoj bude v  priebehu 

pár rokov priať väčším firmám, ktoré dokážu 

ufinancovať to množstvo administratívy 

a právnikov. Štát to svojimi reguláciami pod-

poruje. Dobrý finančný sprostredkovateľ má 

svoj kmeň klientov, o ktorých sa bude starať. 

Všetky tieto regulácie sťažujú orientáciu vo 

svete financií hlavne bežnému klientovi, 

a preto bude o to viac potrebovať niekoho, 

kto sa mu bude o všetko starať. Takže úplne 

opačne, sprostredkovateľ bude omnoho po-

trebnejší,“ vraví Rudolf Adam.

NOVÉ PRAVIDLÁ ZAČNÚ 
PLATIŤ NESKÔR
Sprostredkovatelia dostanú navyše na 

prispôsobenie sa viac času. Kým ministerstvo 

navrhovalo, aby nové pravidlá začali platiť od 

1. júla 2019, poslanci tento termín posunuli 

o pol roka na 1. január 2020.

Legislatívne zmeny môžu pomôcť predovšet-

kým veľkým spoločnostiam, pretože regulá-

cia je náročná na implementáciu, s ktorou si 

menšie spoločnosti nemusia poradiť. „Fin-

portal má dohodu so štyrmi právnymi kanceláriami a dvomi 

právnymi poradcami. Čiže naša spoločnosť je pripravená s pred-

stihom zapracovať všetky legislatívne zmeny,“ vraví Peter Farkaš 

z Finporalu.  

VIAC VZDELÁVANIA
Všetkých sprostredkovateľov čaká podľa nových pravidiel aj 

preškoľovanie. Každý sprostredkovateľ sa bude musieť sústavne 

vzdelávať vo všetkých oblastiach, na ktoré má licenciu. „Chceme, 

aby to nebola len formalita, ale aby sa vedomosti sprostredko-

vateľov naozaj rozvíjali. Pracujeme na sylabách, ktoré to budú 

zohľadňovať,“ povedal na TREND Business Breakfast, ktorý sa 

konal pod patronátom spoločnosti Finportal, Štefan Velčický 

z Národnej banky Slovenska.

Peter Farkaš
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Trh s hypotékami 
sa už nemôže nafúknuť
Napriek tomu, že má Slovenská sporiteľňa najviac pobočiek 
zo všetkých slovenských bánk, je pre ňu veľmi dôležitý aj 
predaj produktov prostredníctvom sprostredkovateľov. „Za-
vedením elektronického sprostredkovania sme našli cestu, 
ako môžeme externý predaj rozvíjať bez obmedzovania ka-
pacity pobočiek,“ tvrdí riaditeľ regiónu Riadenia externého 
predaja v Slovenskej sporiteľni Ladislav Husár.

Ako sa vám spolupracuje so spoločnosťou Finportal?
Spoluprácu s Finportalom hodnotím veľmi pozitívne. Vysoká odbornosť 
a profesionalita maklérov, pre ktorých je na prvom mieste záujem klien-
ta, sú jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý sa Finportal stal naším vý-
znamným partnerom v oblasti sprostredkovania úverov. Ide o dynamicky 
rastúcu spoločnosť, ktorá je lídrom na trhu, čo sa týka využívania elektro-
nických a online predajných nástrojov. Keď k tomu pridám náš elektro-
nický portál, získame pevné základy pre dlhodobú a úspešnú spoluprácu.
 
Je spolupráca s broker poolom iná ako s klasickými sprostredkova-
teľskými spoločnosťami?
Vďaka supportu formou administratívnemu servisu, ktorý broker pool 
prináša, majú makléri väčší priestor na samotný obchod. Čo  vnímam 
opäť iba pozitívne. Pre nás ako obchodného partnera to taktiež priná-
ša efektívnu komunikáciu a úsporu času predovšetkým pri obchodných 
rokovaniach. Vážime si však aj spoluprácu s klasickými sprostredkovateľ-
skými spoločnosťami a pre rozvoj trhu je rôznorodosť určite prínosom.
 
Na základe čoho si vyberáte sprostredkovateľské firmy, ktoré budú 
ponúkať vaše produkty?
Predpokladom nadviazania spolupráce je vízia spoločnosti a jej poten-
ciál. Okrem MLM spoločností dnes spolupracujeme aj so spoločnosťami 
s menším počtom maklérov či dokonca s jednotlivcami. Jedným z kritérií 
nadviazania spolupráce je aj pozitívny vzťah k využívaniu elektronických 
nástrojov, akým je napríklad aj náš PartnerPortal. S  partnermi sme v ne-
ustálom kontakte a spolu hľadáme cesty, ako našu spoluprácu rozvíjať.

Slovenská sporiteľňa má najširšiu pobočkovú sieť na Slovensku. Akú 
úlohu u vás zohráva predaj cez externé siete? 
Áno, máme najširšiu pobočkovú sieť. Pozorne však sledujeme aj ak-
tuálnu situáciu na trhu a okrem dostupnosti dnes klienti hľadajú aj 
komplexnú ponuku a spôsob, ako ušetriť čas. A tieto benefity im pri-
náša práve sprostredkovateľ. Externá sieť je už viac ako 10 rokov sú-
časťou Slovenskej sporiteľne. Zavedením elektronického sprostred-
kovania sme našli cestu, ako môžeme externý predaj rozvíjať bez 
obmedzovania kapacity pobočiek.
 
Musíte bojovať s tým, že niektorí sprostredkovatelia predajú klientovi 
produkt, pri ktorom dostanú vyššiu províziu, namiesto toho, aby mu 
dali produkt, ktorý je pre klienta výhodnejší?
Bohužiaľ, v praxi to tak bežne funguje. Sme stabilnou finančnou inštitú-

ciou s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa vyznačuje zodpovedným podnika-
ním. Nezvykneme sa zúčastňovať na cenových vojnách aj napriek tomu, 
že veľakrát sme ich hlavným cieľom, respektíve terčom. Ku každému 
klientovi pristupujeme individuálne a snažíme sa o naplnenie všetkých 
jeho potrieb. To je podľa nás jediný spôsob, ako dosiahnuť dlhodobý rast.

Ktoré produkty sa v Slovenskej sporiteľni predávajú najviac cez 
sprostredkovateľov?
S externými partnermi spolupracujeme výhradne v oblasti sprostred-
kovania úverov. Momentálne zvažujeme spoluprácu aj v oblasti ďal-
ších produktov, avšak v tejto chvíli ich ešte konkretizovať nebudem.
 
Od júla sa výrazne obmedzí poskytovanie hypoték. Pripravujete ne-
jaké špeciálne produkty, ktoré klientom pomôžu nasporiť si potreb-
ných 10 až 20 percent z ceny bytu? Alebo ponúknete kombináciu úve-
rov, aby si mohli požičať celých 100 percent?
Opatrenie NBS ako banka vítame, pretože miera zadlžovania Slovákov 
sa za posledné roky neúmerne zvýšila. Práve preto prišla NBS s opat-
rením DTI8, ktoré hovorí o maximálnej možnej úverovej angažovanos-
ti klientov, ako aj zrušení poskytovania stopercentných hypoték a po-
stupnom znižovaní poskytnutých nových úverov pri LTV od 80 % do 90 
% z prvotných 35 % poskytnutých úverov až po výsledných 20 %. Ako 
banka dávame možnosť našim klientom dofinancovať hypotéku tzv. 
KOMBO úverom do 90 %, avšak zatiaľ nechceme poskytovať dofinan-
covanie do 100 %, lebo to vnímame ako prílišné riziko pre klientov. 

Pri ktorých produktoch vidíte potenciál, že by sa mohli viac predávať 
cez externé siete?
Podľa môjho názoru sa trh s hypotékami nemôže nafúknuť, a  tak v 
najbližšom čase príde k transformácii finančných agentov a budú sa 
viac pozerať na komplexnejšie vybavenie klienta, čo znamená, že ne-
budú riešiť len potrebu bývania, ale aj ďalšie potreby ako tvorba re-
zervy, ktorá je z môjho pohľadu veľmi dôležitá, a taktiež investovanie.

Očakávate do budúcnosti posilnenie predaja prostredníctvom 
sprostredkovateľov?
Hybná sila finančných sprostredkovateľov na finančnom trhu je znač-
ná, nielen v oblasti poskytovania úverov, ale hlavne v oblasti poiste-
nia a investovania. Tak ako som spomínal, trh s hypotékami sa ne-
dokáže nafúknuť, takže vidím skôr priestor pri hľadaní investičných 
možností pre klientov, ako aj v pokrývaní rizika.

NA KÁVE S LADISLAVOM HUSÁROM, RIADITEĽOM REGIÓNU RIADENIA EXTERNÉHO PREDAJA V SLOVENSKEJ SPORITEĽNI



7

Vtedy ešte peniaze na účte sú, čo sa o dni pred výplatou povedať nie 
vždy dá. Pozitívnou správou je, že podľa prieskumov väčšina Slovákov 
sporí. Dôležitosť finančnej rezervy netreba zdôrazňovať. Bez ohľadu 
na to, či ide o potrebu financovať návštevu lekára, náhlu opravu auta, 
dovolenku alebo zabezpečenie sa na dôchodok, na vytvorenie akej-
koľvek výšky treba začať sporiť.

INGREDIENCIE:
• účet v banke
• pravidelný príjem
• výdavky nižšie ako príjem (Ak takéto výdavky nemáte k dispozícii, 

skúste si ich vytvoriť sledovaním cesty každého eura a hľadaním 
rezerv či alternatív.)

• investičný dotazník

PODĽA CHUTI:
• sporiaci účet
• stavebné sporenie
• podielový fond
• doplnkový dôchodkový fond
• cenné papiere

ODHADOVANÝ ČAS ÚPRAVY:
V závislosti od ingrediencií sa pohybuje od 1 mesiaca po 40 rokov 
(individuálne aj viac).

PRÍPRAVA ZÁKLADU
Základom sporenia je vlastniť bežný účet, keďže do produktov pravi-
delného sporenia sa peniaze nevkladajú v  hotovosti. Obstaranie účtu 
v  banke nemusí byť časovo ani finančne náročné. Nie je totiž pod-
mienené osobnou návštevou ani platením poplatkov. Všetko závisí od 
banky, ktorú si klient zvolí.

ABY SPORENIE S VAMI NEVYPIEKLO 
Otestujte sa najprv na bežnom či sporiacom účte. Až potom si kúpte 
produkt s viazanosťou, resp. poplatkami za predčasné zrušenie.
 
Výšku prvého sporenia nastavte odhadom. Môže vyplývať aj z  cieľa 
sporenia (potrebná suma podelená trvaním sporenia). Prvý mesiac 
je testovací. Sledujte, ako odloženie peňazí ovplyvní bežný život. Kto 
zanedbá prípravu, môže byť nútený počas sporenia siahnuť na vy-
tvorené úspory. A to nemusí byť zadarmo. Niektorí ľudia minú celý 
svoj mesačný príjem bez ohľadu na jeho výšku, a práve preto nie sú 
schopní tvoriť rezervy. Ak patríte medzi nich, vyberte si banku, ktorá 

umožňuje sporiť si cez zvýšenie platieb (či už kartou alebo prevodný-
mi príkazmi). Rozdiel bude prevedený na sporiaci účet. Výšku možné-
ho príspevku si stanoví každý podľa seba (napr. zaokrúhlenie platby 
alebo zvýšenie o zvolené percento). V takomto prípade sa síce opäť 
minie celý príjem, avšak na konci mesiaca bude z neho vytvorený aj 
základ finančnej rezervy, ktorý sa následne presunie do sporiaceho 
produktu.

AK JE ZÁKLAD HOTOVÝ
Ak sa podarí prežiť prvý mesiac po vyčlenení časti príjmu bez zmeny 
v  životnom štandarde, je čas na vytvorenie trvalého príkazu. Inak je 
potrebné znížiť výšku odkladaných peňazí. Na zodpovedanie otázky, 
kam nasmerovať trvalý príkaz, poslúži investičný dotazník. Ten po-
môže určiť, aké sporiace produkty prichádzajú, resp. neprichádzajú 
do úvahy. Ide o otázky týkajúce sa napríklad dôvodu sporenia, jeho 
trvania a aj reakcií na pokles úspor. Vklady v  bankách sú vhodné na 
kumulovanie peňazí, ktoré sa majú minúť počas roka – darčeky, do-
volenka alebo poistenia. Platí, že čo tam človek vložil, to tam aj má.
Na dlhodobé sporenie sú vhodné produkty s potenciálom výnosu 
prekračujúcim výšku inflácie. Zjednodušene povedané, patrí sem 
všetko okrem bankových vkladov. Tu je už dôležitý aj postoj sporiteľa 
k investičnému riziku: je ochotný pristúpiť na to, že niekedy bude výš-
ka úspor nižšia, než tam vložil?

AKO ZBOHATNÚŤ SPORENÍM 
Všetky rady na zbohatnutie sa dajú zhrnúť do jednej: niečo si odo-
prite a peniaze vložte do sporenia. Rady však zamlčujú, že sporením 
sa výrazne zbohatnúť nedá. Chráni však peniaze pred ich majiteľom. 
Sporením sa odkladá útrata peňazí na obdobie, keď príjem môže byť 
nižší a namiesto dnešných zbytočností sa v budúcnosti kúpia dôležité 
veci. Extrémne zbohatnúť sa nedá ani zloženým úročením úspor. To 
síce rokmi násobí pôvodné vklady, no tieto peniaze sú zároveň zne-
hodnocované infláciou. Zhodnotenie má za úlohu kompenzovať stra-
ty spôsobené infláciou.

 
AUTOR:
PAVEL ŠKRINIAR
produktový špecialista na 
investície a penzie Finportal, a. s.

Recept na vybudovanie 
finančnej rezervy
Dôvodov na vyčerpanie úspor je neúrekom. Aby bolo čo, z čoho a ideálne čo najdlhšie, treba najprv 
začať budovať. Vraví sa, že najlepšie je začať v deň výplaty.

VYBRALI SME Z NÁŠHO BLOGU
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Nové posily 
vo Finportal tíme
Kvalifikovaní, vzdelaní a šikovní ľudia sú tou najlepšou investíciou. Do spoločnosti Finportal prišli 
odborné posily, a to hned tri. Nové projekty zastreší z pozície výkonného riaditeľa Róbert Kanás,  
post regionálnej šéfky obchodu obsadí Michaela Šturcová, ktorá je zároveň školiteľkou NIS, a na 
Help desku je spolupracovníkom k dispozícii špecialita Kamil Ščepán. Všetkým želáme veľa úspe-
chov na ich profesionálnej dráhe.

„Spočiatku som bankovníctvo vnímal 
ako prvý zápis v životopise.“
Róbert Kanás, výkonný riaditeľ

OBCHOD JE PRÁCA AJ KONÍČEK
Po skončení štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 
v Nitre sa na chvíľu rozhodol „zakotviť“ v banke. „Spočiatku som ban-
kovníctvo vnímal ako prvý zápis do životopisu, až kým som nesiahol 
po príležitosti robiť obchod,“ spomína s úsmevom. „Vďaka jednému 
z  mojich manažérov sa obchod pre mňa stal nielen zamestnaním, 
ale aj vášňou a koníčkom. S pribúdajúcimi obchodnými výsledkami 
a úspechmi sa mi do cesty postavila nová výzva. A to obchod nielen 
robiť, ale i odovzdávať ďalej v podobe vedenia tímu.“ 

Róbert Kanás prešiel od obchodníckych pozícií viacerými významnými 
manažérskymi rolami. V Poštovej banke, OTP Banke Slovensko a Slo-
venskej sporiteľni  postupne viedol predaj bankových produktov na 
slovenských poštách, kampane zamerané na rozvoj distribúcie a ko-
munikáciu produktov. Pôsobil ako poradca člena predstavenstva pre 
alternatívnu distribúciu vrátane direct marketingu a call centra a ná-
sledne riadenie externého predaja a jeho digitalizáciu v rámci SLSP.

NOVÝ TURBO VÝKON
Z Finportalu sa postupne stal nielen významný hráč na trhu, ale aj 
veľká spoločnosť. To spolu s najdynamickejším rastom na trhu priná-
ša aj potrebu niektoré veci výraznejšie uchopiť a venovať im náležitú 
pozornosť. „V rámci môjho pôsobenia v pozícii výkonného riadite-
ľa začínam so zastrešením hypotekárneho obchodu a komunikácie 
s bankovými domami, vzdelávania a postupne by mali pribudnúť nové 
projekty a procesy. S rozrastajúcim sa Finportalom rastie aj agenda 
vedenia spoločnosti, takže zjednodušene povedané, postupne si ju 
budeme podľa potreby a priorít deliť,“ vysvetľuje.

KYNOLÓGIA JE VÁŠEŇ
Hoci sa slovo koníček zo života Róberta Kanása takmer vytratilo, jeden 
predsa len má. Je ním kynológia. „Všetok čas delím medzi rodinu a prá-
cu. Tí, ktorí ma bližšie poznajú, zvyknú hovoriť, že aj z koníčka som si 
urobil prácu. Našťastie som svoju manželku spoznal pri psoch, a preto 
má k mojim aktivitám v kynológii trochu väčší prah tolerancie. Doma 
máme aktuálne 10 psov (pokiaľ nerátam zvyšných 5 šteniat) a väčšinu 
víkendov trávim na výstavách, či už v roli organizátora alebo rozhodcu.

„Veľmi rada pracujem v obchode 
a zároveň na zaujímavých 
projektoch.“
Michaela Šturcová, školiteľka NIS

FINNEWS
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SLOVENSKÉ ZAČIATKY V PIONEER INVESTMENTS
Väčšinu profesijného života strávila v oblasti financií, investícií a po-
isťovníctva na rôznych pozíciách prevažne obchodných oddelení. V in-
vestičnej spoločnosti Pioneer Investments v Prahe začínala na pozícii 
asistentky, postupne prešla marketingovým oddelením a nakoniec sa 
v rámci obchodného oddelenia stala manažérkou predaja.

„Po presťahovaní sa do Bratislavy som v rovnakej spoločnosti pôbila 
na pozícii regional sales manager. Zodpovedala som za predaj investič-
ných produktov prostredníctvom maklérskych spoločností a pobočiek 
UnicreditBank,“ spomína na začiatky na Slovensku. 

Po materskej dovolenke Michaela nastúpila do Union poisťovne, kde ako 
key account manager spolupracovala s maklérskymi spoločnosťami. Po 
dvoch rokoch jej ponúkli pozíciu regionálnej riaditeľky v rámci internej 
siete. „Mala som na starosti obchod na západnom Slovensku. Spolupra-
covala som s obchodníkmi komerčnej časti tejto poisťovne a s pobočka-
mi Union zdravotnej poisťovne.“ 

SKÚSENOSŤ S TRHMI VÝCHODNEJ AFRIKY
Vďaka znalosti anglického jazyka mala možnosť podieľať sa na mnohých 
zahraničních projektoch. A tým sa podľa jej vlastných slov začala ďalšia, 
veľmi inšpiratívna časť kariéry. „Materskou spoločnosťou Union pois-
ťovne je veľká holandská poisťovacia spoločnosti Achmea. Vedenie roz-
hodlo, že táto poisťovacia skupina bude skúmať nové trhy a ich prípad-
ný potenciál. A tak som sa na pozícii business development specialist 
v hlavnom meste Kene – Nairobi stala členkou medzinárodného tímu, 
ktorý pripravil štúdiu uskutočniteľnosti pre vstup poisťovne na trhy vý-
chodnej Afriky,“ opisuje Michalea Šturcová zaujímavý pracovný míľnik 
kariéry. Do tímu ju vybrali ako špecialitu so zameraním na neživotné 
poistenie a predaj. Po ukončení projektu sa vrátila späť do Bratislavy na 
pozíciu regionálnej riaditeľky.

OBCHOD AJ ŠKOLENIA
Michaela poznala spoločnosť Finportal už dlho aj vďaka obchodnému ria-
diteľovi Petrovi Farkašovi, s ktorým pracovala už v Pioneer Investments. 
„Peter mi predstavil fungovanie firmy a začali sme sa rozprávať o možnej 
spolupráci. Pôvodne sme zvažovali iba obchodnú pozíciu, ale postupne 
k tomu pribudla aj práca na vývoji a školeniach nášho nového informač-
ného systému. Pre mňa je to skvelá kombinácia, pretože veľmi rada pra-
cujem v obchode a zároveň na zaujímavých projektoch.“

V rámci agendy regionálnej riaditeľky oslovuje potenciálnych spolupra-
covníkov a spoločnosti, ktoré by sa chceli stať partnermi Finportalu, a po-
skytuje im následnú podporu pri práci. Zároveň v rámci školení predsta-
vuje spolupracovníkom nový informačný systém spoločnosti a ukazuje im, 
ako ho môžu čo najlepšie využiť. Zároveň zbiera ich podnety na zlepšenie, 
ktoré potom spoločne s IT odborníkmi v centrále zapracujú.

VOĽNÝ ČAS JE VZÁCNOSŤ 
To, ako ho Michaela trávi voľný čas, závisí od „roly“, v akej sa aktuálne na-
chádza. „Som matka, manželka, študentka vysokej školy, leňoch, občasná 
tenistka, občasná golfistka, vášnivá čitateľka a Pražáčka,“ smeje sa.

„Pretancoval som takmer päť rokov 
v Národných divadlách v Prahe 
a Brne.“
Kamil Ščepán, špecialista podpory obchodu

UMELECKÁ MINULOSŤ
Po absolvovaní tanečného konzervatória viedla jeho profesionálna drá-
ha prirodzene do prvého angažmán v divadle, na pozíciu člena baletné-
ho súboru. „Pretancoval som takmer päť rokov a vystriedal pôsobenie 
v dvoch tanečných telesách – Národnom divadle v Prahe a Národnom 
divadle v Brne. Postupom času som zistil, že v tejto profesii nechcem 
pokračovať, ale zároveň som netušil, čo ďalej.“ 

PRVÉ SKÚSENOSTI V POISŤOVNÍCTVE
Zásadný zlom v Kamilovej kariére nastal až pár rokov po odchode z di-
vadla, nastúpením do poisťovne Generali. „V poisťovni som začínal na po-
zícii operátora kontaktného centra pre externých sprostredkovateľov, čo 
zároveň predurčilo aj moje nasledujúce pôsobenie. Po krátkom čase som 
sa presunul na pozíciu konzultanta maklérskej podpory, kde som už ak-
tívnejšie spolupracoval so sprostredkovateľmi na administratívnej úrovni. 
Okrem telefonickej a e-mailovej komunikácie mi pribudla aj agenda týka-
júca sa tvorby produktových manuálov a rôznych usmernení, zodpoved-
nosť za sklad tlačív a podobne,“ opisuje začiatky v poisťovníctve.

RADŠEJ INTERNÁ PODPORA OBCHODU
Kamil neskôr dostal ponuku na pozíciu manažéra obchodu, ktorú s ra-
dosťou prijal. „Zrazu som si mal možnosť obchod vyskúšať aj priamo. 
Stretnutia so sprostredkovateľmi, produktové a obchodné školenia pre 
sprostredkovateľov, život v teréne. Bolo to síce profesijne veľmi oboha-
cujúce obdobie, ale aj vďaka tejto príležitosti som pochopil, že som skôr 
kancelársky typ,“ smeje sa dnes.  

Priznáva, že viac ako naháňanie sa za obchodnými výsledkami je mu bliž-
šie obchod ovplyvňovať skôr zo strany internej podpory. Preto sa po skoro 
dvoch rokoch pôsobenia na manažérskej pozícii vrátil späť do kancelárie, 
do tímu podnikateľského poistenia ako junior underwriter. „V  skratke, 
opäť komunikácia so sprostredkovateľmi, tentoraz však výhradne o pod-
nikateľskom poistení – dojednávanie poistných zmlúv, osobitné dojed-
nania, dodatkovanie zmlúv atď.“ Kamil pôsobil v poisťovni takmer 7 ro-
kov – aktuálne je členom pracovného tímu spoločnosti Finportal. Rád si 
oddýchne aktívne na turistike, pri cestovaní alebo jazde na koni, ale aj 
pasívne pri dobrej knihe alebo divadelnom predstavení. 
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Obmedzenie hypoték nám 
otvorí nové príležitosti
Aj keď sa od 1. júla výrazne sprísnili podmienky na získanie hypoték, vý-
konný riaditeľ spoločnosti Finportal Róbert Kanás tvrdí, že táto zmena je 
zároveň aj obrovskou obchodnou príležitosťou uspieť v ďalšou sektore. 
„Dnes intenzívne pracujeme na zvyšovaní zručností našich ľudí aj v ob-
lasti investícií, sme v rokovaní s finančnými domami, čo sa týka kreova-
nia vhodného produktu, a v neposlednom rade, na investície máme vo 
Finportale špičkových odborníkov,“ tvrdí.

Veľkú časť produkcie Finportalu tvorí predaj hypoték. Ako vás za-
siahne obmedzenie pri predaji hypoték?
Pevne verím, že zvýšením predaja. Na problematiku sa dá pozerať z 
rôznych uhlov. Každá zmena a určitým spôsobom aj reštrikcia je záro-
veň príležitosťou. Na jednej strane bude úver pre časť klientov menej 
dostupný, na strane druhej práve takíto klienti budú vo väčšej miere 
vyhľadávať pomoc finančného sprostredkovateľa. Otvára sa tu aj otázka 
širšieho spektra produktov, ktoré budeme môcť klientom poskytnúť.

Klienti už nemôžu získať 100-percentnú hypotéku. Akými produktmi 
ju budú môcť nahradiť, resp. čo im ponúknete?
K alternatívnym produktom môžeme zaradiť spotrebiteľský úver, prí-
padne stavebné sporenie. Dôležité je však uvažovať skôr nad tým, 
akým spôsobom klienta na hypotéku pripraviť. A tu sa otvára možnosť 
výrazne širšej spolupráce s klientom. Práca s klientom sa pre nás ne-
začne v okamihu riešenia jeho potreby bývania, ale oveľa skôr. Vní-
mam tu obrovský priestor v doteraz nevyužitom potenciáli.

Zaznamenali ste pred júlom zvýšený záujem o hypotéky, pretože sa 
ľudia boja, že si neskôr nebudú môcť požičať?
Samozrejme, aj keď dosah zmien budeme cítiť skôr v ďalších kvartá-
loch. Napriek tomu sa klienti snažili o získanie úveru ešte pred zave-
dením zmien. Okrem pozitívneho dosahu na množstvo obchodov to, 
samozrejme, prináša aj fakt, že klienti si na schválenie úveru museli 
počkať o niečo dlhšie.

Očakávate, že sa zvýši záujem o investičné produkty, vďaka ktorým 
si môžu ľudia nasporiť potrebných 20 percent na získanie hypotéky?
Áno. A v tom je čaro každej takejto zmeny. Otvára sa nám priestor byť 
na špičke sprostredkovateľského trhu v ďalšom sektore. Vo Finporta-
le už dnes intenzívne pracujeme na tom, aby sme tento priestor v čo 
najväčšej miere uchopili za správny koniec. Ako sa hovorí, šťastie praje 
pripraveným. Dnes intenzívne pracujeme na zvyšovaní zručností na-
šich ľudí aj v oblasti investícií, sme v rokovaní s finančnými domami 
v otázke kreovania vhodného produktu a v neposlednom rade na in-
vestície máme vo Finportale špičkových odborníkov.

Kedy by si mal človek začať sporiť, aby mohol získať hypotéku? 
Správna odpoveď by mala znieť, že pred tromi rokmi. Pri súčasnom 
klientovi sme to obdobie premrhali. Už prvé opatrenia NBS týkajúce 
sa regulácie trhu s hypotékami nám mohli napovedať, akým smerom 
sa regulácia bude vyvíjať. Dnes je dôležité si uvedomiť, že sporiť by 
mal každý klient.

Nepovedie zákaz 100-percentných hypoték niektorých ľudí do blud-
ného kruhu? Keďže nebudú mať dostatok vlastných peňazí, budú mu-
sieť bývať v prenajatom byte, ale keďže budú platiť nájomné, nebudú 
si môcť sporiť a k hypotéke sa tak nikdy nedostanú?
Žijeme v krajine, kde sa ľudia pomerne silno hlásia k tradíciám a jed-
nou z nich je tradícia vlastniť. Domnievam sa, že ani regulácia hypoték 
túto tradíciu neovplyvní. Skôr ľudia siahnu po iných alternatívach, ako 
je dozabezpečenie, prípadne si zvolia iný typ úveru.

Budú mať tieto zmeny za následok nárast záujmu o nájomné bývanie?
Čiastočne áno, ale veľký nárast v záujme o nájomné bývanie neočaká-
vam. Záležať bude aj na lokalite. Napríklad v Bratislave a okolí je situá-
cia diametrálne odlišná ako v iných regiónoch, kde je tradicionalizmus 
zakorenený podstatne silnejšie.

Povedie obmedzenie 100-percentných hypoték k nárastu záujmu 
o stavebné sporenie?
Áno, pretože je to jedna z ciest, ako si do budúcnosti nasporiť vlastné 
prostriedky potrebné na dofinacovanie kúpy nehnuteľnosti. Taktiež 
klienti, ktorí si riešia otázku bývania už dnes, vedia produkty staveb-
ného sporenia, konkrétne stavebný medziúver, využiť na dofinanco-
vanie svojho bývania. Záujem o stavebné sporenie je však ovplyvnený 
aj ďalšími aspektmi, ktoré môžu vývoj stavebného sporenia ovplyvniť. 
Zjednodušene povedané – rozhodujúca je aj atraktivita úrokovej sa-
dzby, prípadne podmienky získania štátnej prémie.

LEGISLATÍVA
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Finportal – technologický líder 
vo finančnom sprostredkovaní
Vlajkovou loďou Finportalu je unikátny IT systém, ktorý spoločnosť vyvíjala 3 roky a neustále ho 
zlepšuje. Skúsený tím odborníkov z oblasti IT a projektového manažmentu spolupracuje s použí-
vateľmi systému na neustálom zdokonaľovaní platformy. Testovaním rôznych funkcionalít v praxi 
vznikajú podnety na zlepšenie systému, vďaka čomu je momentálne bezkonkurenčný na finanč-
nom trhu.

Spoločnosť Finportal sa od svojho vzniku snaží vytvoriť priestor na 
spoluprácu so sprostredkovateľmi, ktorý je založený na nezávislosti, 
slobode rozhodovania, vlastnom rozvoji a transparentnom províznom 
systéme. „Cieľom spoločnosti je byť zodpovedným partnerom s jedno-
duchými riešeniami, teda prevziať na seba zodpovednosť za všetky ved-
ľajšie aktivity, aby sa agenti mohli sústrediť výlučne na svoju prácu. Náš 
systém práce servisnej spoločnosti zabezpečuje zmluvným partnerom 
neporovnateľne lepšie obchodné podmienky s garanciou kvality po-
skytovaných služieb pre klienta,“ hovorí koordinátor modulu Trhovisko 
a reality Tomáš Cibulka. 

Finportal investoval nemalé finančné prostriedky do vývoja unikátnej 
platformy pre sprostredkovateľov, ktorá im umožňuje pracovať efek-
tívnejšie, venovať viac času obchodu a menej administratívnym povin-
nostiam. „Sme technologický líder vo finančnom sektore hlavne vďaka 
informačnému systému, ktorý je jednou z našich konkurenčných výhod.“  
Zásadnou novinkou v systéme je podľa Tomáša Cibulku elektronický 
záznam zo stretnutia s klientom.  „Konkurenčné spoločnosti využívajú 
hybridný systém, do ktorého je možné údaje vpisovať do online formu-
lára, ale na finálne spracovanie je nevyhnutné takýto záznam vytlačiť 
a klient ho musí ručne podpísať. Náš záznam je plne elektronický. Pod-
pis klienta zastrešujeme formou online notifikácií, samozrejme v súlade 
s platnou legislatívou.  Náš spôsob spracovania záznamu zo stretnutia 
s klientom je efektívny a zároveň ekologický.“

Ďalším kľúčovým prvkom IT systému, ktorý Finportal vyvinul, je možnosť 
využitia technológie single sing-on. Funkcia single sing-on umožňuje 
používateľom bezpečné používanie od seba nezávislých softvérových 
systémov bez potreby prihlásenia sa do každého systému samostatne. 
Okrem toho sa ukladá prihlasovacie meno a heslo používateľa, vďaka 
čomu sa dokáže rýchlo prihlásiť do iného online prostredia na „jeden 
klik“. S touto technológiou sa používateľ prihlási s jedným ID a heslom 
do interného systému spoločnosti, aby získal prístup k pripojeným sys-
témom spolupracujúcich finančných inštitúcií bez použitia rôznych po-
užívateľských mien alebo hesiel.

„Na čo sme obzvlášť hrdí, je jedinečná možnosť rozširovania klientskej 
databázy, tzv. trhovisko alebo e-market.  Takáto funkcinalita umožňuje 
sprostredkovateľom zdieľanie klientov na účely vzájomnej spolupráce 
za vopred stanovených podmienok,“ vysvetľuje Tomáš Cibulka a uvá-
dza príklad: „Klientovi ste sprostredkovali hypotéku, k nej poistenie 
nehnuteľnosti, ale z jeho strany vzíde dopyt aj po investovaní, na ktoré 
nemusíte mať licenciu. Túto službu mu poskytne vďaka trhovisku iný 
sprostredkovateľ.“ Trhovisko okrem iného ponúka možnosť rozšíriť 

databázu klientov o kontakty sprostredkované priamo spoločnosťou 
Finportal, ktorá ich získava prostredníctvom exkluzívnej spolupráce 
s webom moneytoo.sk alebo aj od obchodných partnerov spoločnosti 
a iných tretích strán.

Obchodné príležitosti získané prostredníctvom tretích strán sú overené 
kontaktným centrom spoločnosti Finportal. Ide o veľkú výhodu, ktorá 
umožňuje manažovať proces kontaktovania klienta od personálneho 
obsadenia až po proces vzdelávania produktovými špecialistami spo-
ločnosti. Nejde teda o štandardný typ kontaktného centra, v ktorom 
operátori ponúkajú viaceré produkty, ktoré vzájomne vôbec nesúvisia. 
Po overení kvality kontaktu sú distribuované medzi sprostredkovateľov 
spoločnosti, ktorí si ich preberajú do svojej starostlivosti. Sprostred-
kovateľ klientovi poskytne starostlivosť nielen v požadovanej oblasti, 
ale aj komplexný servis v rámci analýzy produktového portfólia klienta.

Trhovisko však môžu v rámci rozšírenej funkcionality tzv. privátneho 
e-marketu využiť aj jednotlivé obchodné skupiny, ktoré si doposiaľ 
vymieňali kontakty na klientov prostredníctvom e-mailov alebo iných 
online messengerov. Privátny e-market je určitým klonom klasického 
e-marketu, iba s tým rozdielom, že je určený výlučne pre ohraničenú 
skupinu ľudí, ktorí majú prístup k daným informáciám. Týmto spôsobom 
môžu byť v uzatvorenej skupine generované kontakty na klientov, ktorí 
sú získavaní prostredníctvom vlastných kampaní obchodnej skupiny či 
už v online prostredí, v spolupráci s developerskými skupinami, affiliate 
partnermi alebo realitným kanceláriami. Výhodou využitia privátneho 
e-marketu je systém CRM, ktorý umožňuje obom stranám mať 100 % 
prehľad nad priebehom spracovania kontaktu.

FINONLINE
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Dôvera a spoľahlivosť na prvom mieste
Pri životnom poistení platí dvojnásobne, že spoľahlivý partner sa spozná podľa činov, a nie pod-
ľa slov. Ak si človek platí poistenie, je to určitý prejav dôvery voči poisťovni a verí, že sa za neho 
v ťažkej chvíli postaví. Klient stojí v centre pozornosti NN Životnej poisťovne a spoľahlivosť je jej 
základným pilierom. O dôvere, výhodách a ponuke v poisťovníctve sme sa rozprávali s generál-
nym riaditeľom NN Petrom Brudňákom. 

Znakom dôveryhodnosti pre klienta je to, či mu v prípade poistnej 
udalosti poisťovňa vyplatí peniaze. Do akej miery odškodňujete?
V prípade závažných poistných udalostí, ako sú smrť, kritické choro-
by, čiastočná či úplná invalidita, plníme až v 97 % prípadov. Toto číslo 
predstavuje podiel uznaných a vyplatených poistných udalostí.

Na koľko plníte v prípade menej závažných poistných udalostí?
V prípade menej závažných udalostí vyplácame v 77 % prípadov. Ra-
díme sem trvalé následky choroby či úrazu, denné odškodné, PN 
a hospitalizáciu. Naším cieľom je odbremeniť klientov čo najviac od 
finančných starostí, aby sa mohli plne sústrediť na liečbu. Avšak pl-
nenie je v týchto prípadoch trochu komplikovanejšie oproti závažným 
poistným udalostiam.

Čím to je?
Dôvodom je, že tu odhaľujeme väčší počet poistných podvodov a nahlá-
sených udalostí, ktoré nespĺňajú podmienky na vznik nároku na výpla-
tu poistného plnenia. Ďalšou príčinou je, že väčšina menej závažných 
poistných udalostí sa posudzuje dlhšie i náročnejšie, keďže sú hlásené  
krátko po udalosti. Napríklad trvalé následky sú preukázateľné väčši-
nou až po roku. A to tiež znižuje percento plnenia. Napriek tomu by dob-
rá poistka určite mala kryť aj menej závažné udalosti, keďže zasahujú do 
života častejšie a znamenajú dočasný výpadok príjmov.

Ako rýchlo sa dostanú peniaze od vás ku klientovi?
Pokiaľ neexistuje podozrenie, že ide o podvod, nesplnenie poistných 
podmienok či prítomnosť omamných látok, tak vo vyše 90 % prípadov 
posielame peniaze už do 5 pracovných dní odo dňa doručenia všet-
kých podkladov, pričom legislatíva nám na to dáva až mesiac a pol. 

Ktoré vážne ochorenia odporúčate pripoistiť a prečo? 
Najväčšími a najčastejšími strašiakmi sú rakovina či choroby srdca 
a obehovej sústavy. No paleta kritických chorôb, pri ktorých sa človek 
bez poistky zaobíde len ťažko, je omnoho pestrejšia a je dobré, ak ich 
poisťovňa kryje čo najviac. A tu sme jednotkou na slovenskom trhu, 
pretože v rámci pripoistenia kritických chorôb dospelých kryjeme až 
67 diagnóz. 

Aké ďalšie výhody ponúka NN klientovi?
V roku 2016 sme zrušením výluk na terorizmus a duševné poruchy re-
agovali na zhoršujúcu situáciu vo svete, keďže teroristické útoky za-
sahujú čoraz viac ľudí, a rovnako rastúci výskyt zaznamenávajú aj du-
ševné choroby, ktoré sú treťou najčastejšou príčinou invalidity. Tento 
rok sa posúvame ešte ďalej a v prípadoch smrti, invalidity či kritických 
chorôb sme zrušili výluky na extrémne rizikové športy a kozmetické 
zákroky. Okrem toho skracujeme čakaciu dobu na kritické choroby 
a  rakovinu zo 6 na 3 mesiace od začiatku pripoistenia. Dôvodom je 
stúpajúci počet onkologických a kardiovaskulárnych ochorení najmä 
u mladých ľudí, ako aj rastúca obľuba adrenalínových športov či rôz-
nych kozmetických zákrokov. 

Prinášate aj toto leto nejakú akciu pre klientov, ako to bolo aj vlani?
Áno. Opäť máme pre našich klientov, ktorí v rámci dovoleniek trávia 
mnoho času na cestách, 50 000 eur navyše v prípade smrti úrazom 
na diaľnici u nás i v zahraničí. Počas prázdnin tisícky ľudí cestujú na 
dovolenky a mnohí z nich na to využívajú prepravu po diaľnici. Autom, 
autobusom či na motorke – kryjeme každého, kto si do konca augusta 
u nás uzatvorí Rizikové životné poistenie NN Protect alebo Investičné 
životné poistenie NN Smart.

INZERCIA
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Plníme

97 %

prípadov
závažných

Spoľahnite sa, že vás podržíme:

Pri závažných poistných udalostiach vyplácame plnenie 
až v 97 % prípadov.
Medzi závažné poistné udalosti patrí smrť, čiastočná a úplná invalidita, kritické 
choroby - rakovina, infarkt, mŕtvica a pod.

V prípade menej závažných poistných udalostí vyplácame 
plnenie v 77 % všetkých prípadov.
Menej závažné poistné udalosti sú liečenie úrazu, trvalé následky spôsobené úrazom, 
pracovná neschopnosť a hospitalizácia.

Až 9 z 10 plnení vyplácame do 5 pracovných dní
po predložení všetkých potrebných dokumentov a splnení podmienok na výplatu.

;Kontaktujte nás 0850 111 464
)www.poradca.motivacnygauc.sk

Na vás záleží
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Klienti mnohokrát ani netušia, prečo 
majú uzavreté niektoré produkty
Svet financií sa neustále mení a menia sa aj potreby každého človeka počas života. Zorientovať sa 
v aktuálnych finančných produktoch a službách je pre laika náročné. Najlepším riešením je obrátiť 
sa na profesionála, ktorý mu kvalifikovane poradí. Osobné financie sú vážna téma a výber finančné-
ho sprostredkovateľa je preto veľmi dôležitý. V rozhovore s predsedom predstavenstva spoločnosti 
Finančný servis – Klientske centrum, a. s., Petrom Kováčom zistíte, ako si nájsť toho najlepšieho.

Ako by mal vyzerať profesionálny finančný sprostredkovateľ?
V prvom rade profesionálny finančný poradca musí mať licencie NBS 
vo všetkých šiestich sektoroch. Na financie klienta sa totiž nedá poze-
rať iba cez jeden produkt. Je potrebné zanalyzovať, ako klient narába 
so svojimi peniazmi celkovo, aké produkty využíva, aký cieľ chce do-
siahnuť. Klienti mnohokrát ani netušia, prečo majú uzavreté niektoré 
produkty. Finančný poradca by mal dokonale poznať potreby klienta, 
jeho plány v živote – spýtať sa ho, čo chce dosiahnuť, a potom hľadať 
odpoveď na otázku, ako to dosiahnuť. 

Z minulosti možno v klientoch zostala nedôvera voči sprostredkovateľom, 
pretože im zvykli odporučiť produkty, z ktorých mali najvyššiu províziu.
Mnohokrát mi klienti argumentujú, že sú spokojní so svojím súčasným fi-
nančným poradcom, ale časom zistím pravý opak. Toto tvrdenie vychádza 
z ich obavy vyskúšať niečo nové alebo zo strachu, že zistia pravdu o zlom 
nastavení svojich financií. Dôležitý je tzv. win-win princíp. Keď sa opýtam, 
prečo má klient nastavené financie práve takto – sám nevie. Odpovie len, 
že mu to tak poradil finančný poradca. Zdrojom príjmov u väčšiny poradcov 
sú vyplácané provízie za sprostredkovanie a v 90 % prípadov sa stretávame 
s tým, že podľa ich výšky uzatvárajú finančné produkty klientom. Teda pro-
dukty, ktoré sú príjmovo zaujímavé práve pre nich, nie výhodné pre klienta.

Čo by mal teda klient vyžadovať od finančného sprostredkovateľa?
Na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď, pretože mnohokrát ani 
sám klient nevie, čo vlastne chce. Klientom chýba racionálny pohľad 
na vlastné financie – bohužiaľ riadia sa emóciami, a to aj pri výbere 
svojho finančného poradcu. Často je ním rodinný známy alebo blízky 
priateľ a pri analýze portfólia zistíme, že majú uzatvorené nezmyselné 
produkty, na ktoré sa od nich nechali nahovoriť. A to bez ohľadu na to, 
aké mali v danej životnej situácii finančné priority a potreby.

„Klientom chýba racionálny pohľad 
na vlastné financie – bohužial sa 
riadia emóciami, a to aj pri výbere 
svojho finančného poradcu.“

Prečo je to tak?
Súvisí to s históriou finančného poradenstva na Slovensku. Približne 
60 – 70 % finančných poradcov začínalo na začiatku svojej kariéry v spo-
ločnostiach postavených na princípe MLM alebo štruktúrneho preda-

ja. V tomto systéme ide hlavne o to, že prvý okruh klientov finančné-
ho poradcu je z jeho okolia a rodiny. Ďalej to súvisí s už spomínanou 
motiváciou finančného poradcu predať produkt, za ktorý má najvyššiu 
províziu, a keď si to spojíte s neskúsenosťou poradcu v začiatkoch jeho 
kariéry, logicky je výsledkom produkt, ktorý je pre klienta nevýhodný.

Dá sa povedať, že systém MLM je pre klienta nevýhodný?
Nie len pre klienta. Ak chce finančný poradca zarábať viac, tak tento sys-
tém ho núti do neustáleho náboru nových spolupracovníkov, u ktorých 
je proces ich finančných začiatkov taký istý a kolotoč sa opakuje. Klient 
je najspokojnejší vtedy, keď mu poskytnuté služby plnia jeho finančné 
potreby, keď vie a rozumie tomu, aké produkty má a prečo. Finančný 
poradca je jeho partnerom, ktorý ho sprevádza na ceste za dosahova-
ním finančných cieľov pravidelným servisom a aktualizáciou jeho zmlúv.

Ako teda správne predávať finančné produkty?
To najdôležitejšie, čo vysvetľujem aj obchodníkom vo svojej firme, je, 
že treba najskôr pochopiť klientovu finančnú minulosť. Ešte pred sa-
motným poradenstvom je potrebné u klienta realizovať finančný audit 
jeho zmlúv, mapu jeho financií, aby vedel, na čom je – aký má finančný 
cash flow, ako jeho financie pracujú. Následne predikciou oboznámime 
klienta, ako sa budú jeho zmluvy z hľadiska nastavenia vyvíjať a čo môže 
v budúcnosti očakávať. Po takomto prehľade klientovej finančnej minu-
losti sa môžeme sústrediť na dôkladnú analýzu jeho súčasnej situácie. 

Čo to znamená – analýza klientovej súčasnej situácie?
Spoločne s klientom je potrebné hľadať jeho finančné priority, motívy 
a ciele a podľa toho mu profesionálny finančný sprostredkovateľ vie 
pripraviť veľmi kvalitný návrh finančného portfólia. V našej firme po 
tomto štádiu pokračujeme pravidelným servisom, keďže situácia na 
finančnom trhu sa neustále mení a klient často z týchto zmien správ-
nou aktualizáciou svojich zmlúv môže profitovať. Napríklad ušetrí na 
poistných platbách alebo získa rôzne výhody plynúce z pravidelných 
kampaní a bonusov od jednotlivých spoločností, ktoré zastupujeme.

„Situácia na finančnom trhu sa ne-
ustále mení a klient často z týchto 
zmien správnou aktualizáciou svojich 
zmlúv môže profitovať.“

FINANCIE
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Jedna vec je klienta získať, druhá zas zvládnuť celoživotnú starostli-
vosť o jeho finančné potreby. Je vôbec možné pri veľkom počte klientov 
udržať osobný prístup, zdieľať s klientom informácie o jeho životných 
zmenách a prispôsobovať podľa toho portfólio finančných produktov?
Áno, toto je veľmi dôležitá otázka. Je potrebné si uvedomiť jeden dôle-
žitý fakt – čím dlhšie finančný poradca pracuje vo svojom odbore, tým 
viac klientov má a tu vzniká otázka, ako sa o nich dokáže kvalitne po-
starať. Práve preto sme začali pred piatimi rokmi spolupracovať so spo-
ločnosťou Finportal. Získali sme kvalitný informačný systém pre správu 
vlastných klientov, administratívnu a právnu podporu, čo je obrovská 
pomoc.  Spravovať viac ako 30 000 klientov je veľmi náročné a bez silné-
ho partnera, ktorý neustále inovuje systém klientskej podpory, by sme 
to nezvládli. Preto oceňujeme nápady Finportalu na neustále skvalitňo-
vanie služieb pre našich spoločných klientov. 

Sporenie je super
Finančným produktom roka je jednoznačne sporenie. A je jedno, či ide o konzervatívne alebo dyna-
mické, do bankových alebo investičných produktov. Podstatné je, že ľudia vnímajú zmysel sporenia.

Potenciál, ktorý tento produkt má, je nevyčerpateľný. Prečo je spo-
renie také super?
1. Dostupnosť. Sporenie sa začína už na jednom cente mesačne.
2. Ponuka. Sporiť môžete na tisícky spôsobov. Od prasiatka až po akcie. 
3. Voľnosť. Meniť sa dá prakticky všetko – dĺžka sporenia, umiestňo-

vanie aj výška príspevkov.
4. Bez pokút. Prerušenie či zrušenie sporenia netreba oznamovať 

a sú bez sankcií. Aj obnovenie.
5. Kombinácie. Sporenie sa dá skombinovať s ľubovoľným finančným 

produktom. 
6. Dobrovoľnosť. Ak treba, sporenie sa dá zrušiť ako prvé. Povinné 

platby môžu ostať nedotknuté.
7. Zabezpečenie. Sporením si človek vytvára neviazané finančné rezervy. 
8. Dedičstvo. Sporiť môže človek sám pre seba, ale i druhému.
9. Objektívnosť. Na vstupnom veku nezáleží. Všetci majú rovnaké 

podmienky.
10. Zvýhodnenie. Niektoré výnosy zo sporenia sú oslobodené od daní.
11. Aktuálnosť. Nezáleží na tom, aká je situácia na trhoch. (Aj keď zlé 

časy na trhoch sú pre sporenie výhodnejšie.)

Fakty
Väčšina peňazí Slovákov je v bankových (neinvestičných) produktoch. 
Síce majú garanciu návratnosti výšky vkladu, ale nemajú garanciu ucho-
vania jeho kúpnej sily. Sporenie znamená odkladanie dnešnej spotreby 
na neskoršie obdobie. Odkladanie peňazí do budúcnosti má však zmy-
sel iba vtedy, ak sa spotreba z dneška skutočne presunie na neskôr. To 
znamená, že aj v budúcnosti bude možné za odložené peniaze kúpiť 
aspoň to isté čo dnes, aj keď to bude stáť viac. Zvyšovanie cien v dl-
hodobom horizonte je jedna z mála istôt, ktoré svet financií ponúka. 
Voľbou sporiaceho produktu si klient určuje, ako chce tejto istote čeliť.

Výber produktu
Človek denne čelí množstvu rozhodnutí a pritom neraz ide iba 
o  domnelé rozhodnutia. Skutočné rozhodnutia sa totiž odohráva-

jú u expertov, o ktorých človek ani nemusí vedieť, že existujú. Výber 
jogurtu, trička, auta, dodávateľa energie, lieku alebo učiteľa je iba 
záverečnou voľbou klienta, ktorej predchádzajú selekcie vyplývajúce 
z receptúr, legislatívnych opatrení a obmedzení.

Klientovou úlohou nie je sledovať vývoj na finančnom trhu a hľadať 
finančné produkty. To je úloha finančného experta. Klient má sledovať 
plnenie zásad. Teda dodržiavať dve základné pravidlá sporenia: pravi-
delnosť a trvácnosť. Úspech pri sporení sa dostaví až po pravidelnom 
odosielaní peňazí, a to minimálne tak dlho, ako sa na začiatku stano-
vilo trvanie sporenia. Ani športovec nemôže mať veľké očakávania, ak 
netrénuje pravidelne a dostatočne dlho.

Tajomstvo úspechu
V zásade existujú dva typy sporenia – konzervatívne a dynamické. Kon-
zervatívne je také, že vklady sa iba zhodnocujú a človek má našetrené 
vždy minimálne to, čo vložil. Dynamické je také, že v určitom období 
môže byť stav úspor nižší ako suma vkladov. Rozdiel je v celkovom vý-
nose. Pri dynamickom sa dajú dosiahnuť vyššie výnosy. Dočasné zníže-
nie hodnoty vytvorených úspor je skutočne iba dočasné. Akciové trhy 
sa v dlhodobom horizonte dokážu zhodnocovať 10 % ročne. Pri dlhých 
investičných horizontoch prekračujúcich desať rokov je z historického 
hľadiska malá pravdepodobnosť, že by celkový výnos bol záporný. 

Ako na to?
Dnes sa v rámci ponúk dá vybrať z viac ako 1 000 nadnárodných fon-
dov, ETF, štruktúrovaných produktov, kvalitných dlhopisov a podobne. 
Dôležité je, aby klienti boli otvorení štandardnému investovaniu. Iba 
to prináša reálne výsledky. Exotické, nepredvídateľné projekty pred-
stavujú jednostranné riziko a môžu spôsobiť nenávratné straty. Pre-
to je dôležité poradiť sa s etablovanými poradcami, ktorí dodržiavajú 
pravidlá investovania a pôsobia v rámci pomerne už prísneho dohľadu 
a regulácie.

Ing. Peter Kováč pôsobí v oblasti fi-
nančného sprostredkovania už 17 rokov. 
Po skúsenostiach v DDP Tatry-Sympatia, 
Credit Suisse, AXA dostal príležitosť roz-
behnúť novú firmu v oblasti finančného 
MLM, ktorá sa po 6 rokoch pod jeho ve-
dením prepracovala medzi prvú trojku 
na finančnom trhu. Dnes je majiteľom 

vlastnej spoločnosti Finančný servis – Klientske centrum, ktorá 
spolupracuje s Finportalom. Špecializuje sa na odborný servis pre 
klientov a profesionálne poradenstvo s dôrazom na dôchodkovú 
oblasť. Firma úspešne funguje už piaty rok a momentálne posky-
tuje starostlivosť viac ako 30 000 spokojným klientom v šiestich 
pobočkách – klientskych centrách na Slovensku.

INVESTÍCIE
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GDPR? S nami to ľahko zvládnete!
Nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov je účinné od 28. 5. 2018. Vzťahuje sa na každú 
organizáciu v Európe, ktorá spracováva akékoľvek osobné údaje. Nariadenie zároveň platí pre všetky fir-
my, ktoré podnikajú v rámci EÚ, ale aj zahraničné subjekty, ktoré pracujú s údajmi občanov Únie. Zavádza-
né pravidlá môžu pôsobiť komplikovane a pokuty za nesplnenie požiadaviek sú veľmi vysoké. Pripravili 
sme pre vás niekoľko odpovedí na otázky, ktoré môžete riešiť pri uplatňovaní GDPR v praxi. 

Akým spôsobom môže tipér sprostredkovávať kontakty?
V prípade, že voláte takejto osobe, odporúčame informovať ju o pred-
mete komunikácie (napr. konkrétna marketingová ponuka alebo po-
nuka služieb finančného sprostredkovania alebo rozhovor smerujúci 
k dohodnutiu obchodného stretnutia a pod.). V prípade dopytu vola-
ného je potrebné uviesť aj zdroj, odkiaľ ste kontakt získali, ako aj roz-
sah údajov (napr. meno, priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt), 
na aký účel údaje používate (oslovenie s ponukou služieb), ďalej ako 
dlho ich budete spracúvať, prípadne či ich poskytnete iným osobám. 
Ideálnym riešením je, ak osoba, ktorá vám sprostredkúva kontakt, do-
hodne stretnutie zúčastnených strán, resp. poskytne vaše kontaktné 
údaje záujemcovi, ktorý vám zavolá.

Ako si vytvárať novú databázu kontaktov? Ako kontaktovať tzv. stu-
dený trh oslovovaním prostredníctvom telefónu a pod.?
Ak si vytvárate novú databázu kontaktov pre marketing,  je vhodné, 
aby ste mali ku každému kontaktu platný marketingový súhlas.
Marketingový súhlas má byť získaný slobodne, vedome, musí byť oddele-
ný od zmluvy, prihlásenia sa na odoberanie newslettera a má byť odvola-
ný rovnakým spôsobom, akým bol poskytnutý. Zo súhlasu musí byť jasné, 
komu bol udelený, v akom rozsahu osobných údajov a na aký účel. Môže 
byť poskytnutý iba na primerané obdobie (odporúčame nie viac ako 5 
rokov). Je preto dôležité, aby ste viedli databázu kontaktov s informáciou, 
odkedy je marketingový súhlas udelený, akým spôsobom bol získaný, prí-
padne kedy bol odvolaný. Súhlas môže uviesť osoba, ktorú viete identifi-
kovať (preto nestačí iba e-mailová adresa, resp. telefónne číslo).

Ako správne robiť kampaň prostredníctvom mailu, newslettera?
Zasielať newsletter môžete na používateľom prihlásenú, overenú e-mai-
lovú adresu s možnosťou odhlásiť sa ľahkým a jednoduchým spôsobom 
(minimálne tým spôsobom, akým bola možnosť prihlásenia sa na odber).

Môžem telefonicky oslovovať firmy s cieľom organizovať stretnutie, 
na ktorom predstavím rôzne finančné produkty?
Áno, môžete. Je však potrebné dbať na pravidlá obmedzujúce spam. 
To znamená nevykonávať masovú marketingovú kampaň prostredníc-
tvom elektronických kanálov bez súhlasu používateľa daného vopred.

Môžem stále dostávať tipy od realitného makléra na klientov? Musí 
to mať realitný maklér ošetrené v súhlase so spracovaním údajov?
Poskytovanie kontaktov je možné. Maklér by si mal vyžiadať súhlas 

klienta na poskytnutie kontaktných údajov agentovi a mal by ho infor-
movať, aké údaje budú poskytnuté a na aký účel. 
Alternatívne odporúčame, aby realitný maklér poskytol kontakt na vás 
klientovi, ktorý sa vám môže ozvať, resp. zorganizovať trojstretnutie.
Hromadné zasielanie údajov bez vedomia klienta je porušením GDPR. 
V prvom rade ide o zodpovednosť makléra. 

Aké sú následky, ak mi uniknú dáta aj v prípade, že mám aktívny anti-
virus? Môžem byť pokutovaný?
Antivírusové, prípadne antimalvérové systémy nie sú určené na pria-
mu ochranu dát. Takýmto opatrením je v prvom rade šifrovanie dát 
(pri ich uložení či prenose). Antivírusové systémy môžu len znížiť riziko 
kompromitácie počítača škodlivým softvérom. V každom prípade však 
antivírusový systém patrí medzi základné bezpečnostné opatrenia, 
ktoré musia byť inštalované na pracovnej stanici. 

Ako musím mať ako sprostredkovateľ zabezpečené osobné údaje 
mojich klientov (materiálne/digitálne/technicky?)
Ako PFA ste pri vykonávaní finančného sprostredkovania sprostredkova-
teľ osobných údajov pre vášho SFA. Pri zbieraní, spracúvaní, uchovávaní 
a zabezpečení osobných údajov sa musíte riadiť jeho pokynmi, ktoré sa 
nachádzajú v dokumente Usmernenie pre PFA: Informačná bezpečnosť.

Ako PFA som uzatváral zmluvy a zbieral marketingový súhlas pre iné-
ho SFA. Môže tento bývalý SFA kontaktovať mojich klientov s cieľom 
servisu alebo marketingu?
Marketingový súhlas pre vášho bývalého SFA zostáva pre neho aj na-
ďalej platný (ak je podľa náležitostí GDPR). Váš bývalý SFA má rov-
nako povinnosť zo zákona archivovať dokumentáciu zmlúv, ktorú ste 
s klientmi uzatvárali. Pokiaľ nedošlo k prevodu kmeňa, bývalý SFA má 
aj zákonnú povinnosť servisovať klientov. 
V prípade, že došlo k prevodu kmeňa (trojdohodou alebo individuál-
nym súhlasom klienta) a váš klient odvolá marketingový súhlas pô-
vodnému SFA, v takomto prípade pôvodný SFA nemá zákonný alebo iný 
oprávnený dôvod kontaktovať klienta s ponukami služieb.

Ak v statuse na Facebooku nezverejňujem osobné údaje, mám sa ria-
diť ešte nejakými inými pravidlami?
Odporúčame, aby ste na sociálnych sieťach nezverejňovali osobné 
údaje vašich klientov. Sociálne siete využívajte nanajvýš na prvotné 
kontaktovanie klienta. 

FINCARE
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Môžem oslovovať klienta s ponukou finančného produktu z akejkoľvek 
finančnej oblasti, ak som s ním uzatvoril zmluvu v inej oblasti?
V prípade, že klient prejavil záujem o komplexnú starostlivosť, resp. z dotaz-
níka o finančnom zdraví klienta zistíte, že je vhodné, aby klient riešil viaceré 
oblasti finančného sprostredkovania, je možné osloviť klienta aj s ponukou 
z inej oblasti, v akej ste mu sprostredkovali uzatvorenie zmluvy.

Na základe čoho (akého dokumentu) môžem od klienta žiadať a spracú-
vať jeho osobné údaje? Musí mi klient podpísať nejaký dokument pred 
tým, ako si od neho vypýtam napr. občiansky preukaz?
Osobné údaje môžete spracúvať na základe zákona (najmä záko-
na č.  186/2009 Z. z. – týka sa aj obchodného rozhovoru, finančného 
sprostredkovania), oprávneného záujmu (napr. priamy marketing v prí-
pade, ak ste klientovi už sprostredkovali finančný produkt), zmluvy (v prí-
pade, ak máte s klientom uzatvorenú zmluvu) alebo výslovného a platné-
ho súhlasu dotknutej osoby (napr. marketingový súhlas).
Podpis je nevyhnutný len v prípade získania súhlasu s marketingom, resp. 
v prípade tlačiva Záznam zo stretnutia. Občiansky preukaz je nevyhnutný 
na identifikáciu (no táto požiadavka vyplýva zo zákona č. 186/2009 Z. z., 
resp. AML, a nie z GDPR). 

Naozaj nepotrebujem súhlas so spracúvaním osobných údajov pri kon-
taktnom formulári na mojom webe? 
Nie, pokiaľ sú údaje použité len na kontaktovanie. Odporúčame však pri 
formulári informovať, ako bude s osobnými údajmi nakladané – kto s 
nimi bude nakladať, na čo budú slúžiť. Či budú niekomu poskytnuté a do-
kedy budú uchovávané.

Aké povinnosti mám ako sprostredkovateľ, ak mám vlastnú web stránku 
a zbieram prostredníctvom nej kontakty, údaje o potenciálnych klientoch?
Pri kontaktnom formulári musí byť splnená najmä informačná povinnosť, 
s  akým cieľom sú získavané osobné údaje, ako budú využité, či budú 
niekomu poskytnuté a dokedy budú uchovávané. 
V prípade newslettera je potrebné informovať záujemcu o tom, ako sa 
môže odhlásiť z odoberania newslettera. Súhlas je potrebný iba na mar-
keting a musí byť oddelený od zmlúv a daný na obmedzený čas (odporú-
čame nie viac ako 5 rokov).

Môžem oslovovať klientov z databázy, ktorú mám vytvorenú z verejných 
zdrojov, napr. Zlatých stránok? 
Na databázy bezplatne udelených súhlasov neodporúčame vykonávať 
marketingovú kampaň. V prípade individuálnych telefonátov/oslovova-
nia klientov je však podstatne znížené riziko sťažnosti dotknutej osoby, 
ako aj riziko porušenia zákazu spamu. 

Ako sa vykonáva test proporcionality, aby som správne určil oprávnený záu-
jem pri servisovaní klienta (zasielaní ponúk nových finančných produktov)?
Podľa testu proporcionality je možné spracovávať osobné údaje v prípade, 
keď ide o zásah, ktorý je pre dosiahnutie cieľa vhodný, nutný a primeraný. 
Kritériom pre nutný zásah je skutočnosť, že nie je možné zo strany PFA 
použiť iný, objektívne porovnateľný prostriedok, ktorým by dochádzalo k 
menšiemu zásahu do chránených záujmov dotknutej osoby.  
Za primeraný je považovaný taký zásah, keď je možné očakávať, že do-
siahnutý prospech realizáciou danej činnosti bude väčší ako nepriaznivý 
účinok, ktorý môže spôsobiť (napr. narušenie súkromia).
Pri teste proporcionality je potrebné spísať niekoľkými vetami zdôvod-
nenie spracúvania osobných údajov na daný účel.

Ak chcem fotografovať na teambuildingu nášho tímu, potrebujem sú-
hlas od všetkých zúčastnených? Ak ich chcem sprístupniť ostatným ko-
legom alebo zverejniť v sieti Finportalu (na sociálnych sieťach, v inter-
nom časopise), tiež potrebujem samostatný súhlas? 
Je dôležité, aby ste pri prihlasovaní (prihlasovací formulár, prezentačná 

listina) informovali účastníkov, že zo/na stretnutí bude vyhotovovaný ka-
merový záznam, resp. fotografie pre skupinu Finportal. Zároveň účasť na 
podujatí je dobrovoľná. 
Ak budete chcieť tieto fotografie zverejniť na internetovej stránke, soci-
álnych sieťach, je potrebný súhlas dotknutých osôb. Ak chcete zverejniť 
fotografie v internom periodiku, resp. na sociálnej sieti dostupnej len va-
šim zamestnancom, je to možné aj bez súhlasu. Ak ich chcete poskytnúť 
ďalšiemu subjektu, je potrebný súhlas osôb.

Môžem aj naďalej telefonovať na studené kontakty?
Neodporúčame vykonávať marketingové kampane na studené kontakty. 
V prípade individuálneho oslovenia telefonicky, mailom, resp. osobne 
odporúčame zvážiť riziko pri každom klientovi. Na začiatku telefonátu 
odporúčame vyžiadať si súhlas na pokračovanie s obchodným rozhovo-
rom. Každú dotknutú osobu by ste mali vedieť informovať o tom, odkiaľ 
ste získali jej osobné údaje (kontakt).

Je potrebné po ukončení spolupráce s klientom zlikvidovať všetky jeho 
osobné údaje? Aký je čas archivácie zmlúv, záznamu zo stretnutia?
Ako PFA Finportalu ste sprostredkovateľom osobných údajov a zbierate 
ich v mene Finportalu. Finportal je povinný vykonať ich archiváciu (počas 
10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
PFA po uzatvorení zmluvného vzťahu medzi finančným partnerom 
a klientom by o ňom nemal skladovať žiadne osobné údaje. Osobné úda-
je o klientoch uchováva Finportal vo svojom systéme RHEA alebo NIS, ku 
ktorým má PFA prístup.
PFA môže uchovávať o klientoch tie osobné údaje, na ktoré získa súhlas 
v danom rozsahu, a na čas, na aký boli PFA poskytnuté.
V prípade uchovávania osobných údajov (či už v papierovej alebo elek-
tronickej podobe) je PFA povinný ich primerane chrániť pred zneužitím, 
krádežou či zničením. 

Mám v súvislosti s GDPR nejaké nové povinnosti aj voči existujúcim 
klientom?
Povinnosti vyplývajúce z GDPR sú voči všetkým osobám, ktorých osobné 
údaje spracúvate, a to voči starým aj novým klientom. 
Všetky dotknuté osoby majú aj nové práva podľa GDPR a musíte mať od 
nich platný marketingový súhlas v prípade vykonávania direkt marke-
tingu (pravdepodobne ho musíte získať aj od existujúcich klientov v prí-
pade, že váš marketing presahuje oprávnený záujem, napr. servisovanie 
klienta).
Novinky sú najmä v týchto oblastiach: Práva dotknutých osôb, Profilova-
nie a Automatizované rozhodovanie, Anonymizácia a Pseudonymizácia 
dát, Princípy „Privacy by design“ a „Privacy by default“.

Môže prísť ku mne domov kontrola, ak tam mám sídlo svojej firmy?
Kontrola môže prísť aj do vašej domácnosti, ak je sídlom podnikania. 
Bežná prax ÚOOÚ je taká, že úrad najprv informuje o začatí konania lis-
tom, a ak je to potrebné, ohlási sa na kontrolu s časovým predstihom.

Oznámenie o krádeži notebooku mám riešiť priamo s úradom alebo 
s mojím SFA?
V prípade, že ste nemali notebook zaheslovaný a zašifrované dáta, je 
nevyhnutné, aby ste krádež nahlásili priamo vášmu SFA, t. j. centrále 
Finportalu a riešili tento problém v spolupráci s SFA. Tým nie je dotknutá 
povinnosť ohlásiť takýto incident aj na úrad prostredníctvom webového 
formulára na webe úradu. 

Odpovede na ďalšie otázky, prezentáciu GDPR a interné smernice náj-
dete v našom informačnom systéme v súboroch na stiahnutie, záložka 
Legislatíva a Interné smernice.
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Návšteva v Detskom kardiocentre
Deti s chorým srdiečkom potrebujú pomoc odborníkov a nám nie je situácia, v ktorej sa ocitli ich 
rodiny ľahostajná. Navštívili sme svojich malých chránencov v Detskom kardiocentre, aby sme 
osobne zistili ako sa im darí a dozvedeli sa novinky z oblasti detskej kardiológie.

Veľké poďakovanie za profesionálnu starostlivosť patrí prof. MUDr. Joze-
fovi Mašurovi, MUDr. Mariánovi Hrebíkovi, Doc. MUDr. Ľubici Kováčikovej 
a za Nadáciu DKC PhDr. Márii Kadlečíkovej, ktorí sa s obrovským nasa-

dením venujú detskej kardiológii. Obdivovali sme statočnosť detských 
pacientov a ich rodičov. Ak má niečo zmysel, tak je to podpora Detského 
kardiocentra, v ktorej budeme s pokorou pokračovať aj naďalej.

FINNEWS
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Oslava 25. výročia 
Nadácie detského 
kardiocentra
Námestie v Eurovea sa 21. augusta zaplnilo 
deťmi a ich rodinami, aby spoločne oslávi-
li 25. Výročie Nadácie detského kardiocen-
tra. Veľa dobrých ľudí spojilo svoje sily, aby 
prispeli k zlepšeniu komplexnej starostli-
vosti o deti so srdcovými chybami. A my im 
radi pomáhame z prostriedkov Nadačného 
fondu Finportal. 

 Foto: Štefan Drgoň
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Výročná konferencia 
spoločnosti Finportal
Na tretej výročnej konferencii spoločnosti Finportal sme privítali našich obchodných partnerov, 
zástupcov bánk, poisťovní a investičných spoločností. Rok 2017 bol pre Finportal jeden z naj-
úspešnejších a to vďaka našim spolupracovníkom. Najlepších sme odmenili a poďakovali im za 
rekordný rok, ktorý sme spoločnými silami dosiahli. Pri predstavení obchodných plánov na ďalší 
rok sme boli veľmi ambiciózni. Veríme, že s pomocou našich partnerov - jednotlivcov aj firiem, sa 
o rok stretneme opäť a bude čo oslavovať.

Máme novú 
pobočku 
v Košiciach
26. júna sme prestrihli pásku a sláv-
nostne otvorili novú pobočku v Koši-
ciach. Radi Vás privítame v Business 
Center na Štúrovej 27 v Košiciach. 

Investície

Program pravidelného investovania 
Tempo je stále obľúbenejší 
vďaka svojej dlhodobo stabilnej 
výkonnosti, ale aj pre svoju 
jednoduchosť a flexibilitu.

UŽ 25 EUR MESAČNE MÔŽE BYŤ 
CESTOU K VAŠEJ FINANČNEJ 
NEZÁVISLOSTI.

10 rokov
v našom 

Tempe
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Predstavujeme 
našich najlepších
Katarína Faktorová (24)

Narodila som sa a štu-
dovala v Bratislave. 
Ak by ste mi v mojich 
gymnaziálnych časoch 
povedali, že niekedy 

budem pôsobiť vo financiách, pravdepodobne by som sa schuti zasmiala 
a uháňala na tréning volejbalu, ktorý som vtedy súťažne hrávala. Mate-
matika mi bola vždy vzdialená a oveľa viac ma lákala literatúra.

Vzťah k poisťovníctvu a financiám sa však musel skôr či neskôr pre-
javiť, keďže v blízkej rodine sa nájde viac členov pôsobiacich v tejto 
sfére. Informácie som teda nasávala prirodzene a nebolo prekvape-
ním, keď moje kroky popri štúdiu na Ekonomickej univerzite smerova-
li práve k stáži v spoločnosti Wüstenrot, kde som riešila spracovanie 
zmlúv v sporiteľni a neskôr podporu likvidácie neživotného poistenia. 
Ďalším krokom v roku 2014 bola práca na podpore externého predaja 
poisťovne Generali, kde som prvýkrát privoňala k sprostredkovateľ-
skému trhu a obchodu ako takému. Keď sa pozriem, kde som teraz, 
môžem konštatovať, že si ma získal a doteraz ma neprestal fascinovať.

V spoločnosti Finportal som začala pôsobiť v októbri 2016 ako pro-
duktový špecialista. V januári 2017 mi vedenie spoločnosti prejavilo 
dôveru a umožnilo zastrešiť celý sektor životného poistenia. Dôveru 
som využila najmä v posilnení vzdelávania v spoločnosti. Vzdeláva-
nie nepatrí k základnej výbave broker poolu, preto som rada, že sa 
aktivity vo forme školení stretli s podporou vedenia a dnes už vieme 
obchodníkom ponúknuť širokú škálu eventov a školení, väčšinu z nich 
šitých na mieru. Teším sa, že môžem byť aj súčasťou projektu online 
porovnávača životného poistenia, ktorý je na trhu unikát. Porovnávať 
tak špecifiký produkt je výzvou, ktorú by som si nenechala ujsť.

Aktuálne som súčasťou dvoch tímov – životného poistenia a investícií. 
Táto kombinácia môže v istom kontexte znieť schizofrenicky a proti-
chodne, pravda však je, že núti človeka pozerať sa na problém via-
cerými uhlami pohľadu a nevidieť problém čierno-biely. Od augusta 
2017 som tiež členkou dozornej rady spoločnosti. Verím, že ako (ve-
kom) najmladší člen tímu Finportal si zodpovedne plním úlohy z toho 
vyplývajúce: akčnosť, energickosť a zmysel pre humor. 

MOJA MOTIVÁCIA
Nie som fanúšikom vonkajších motivácií, pretože sú často plytké 
a krátkodobé. Myslím si, že každý má svoju vnútornú motiváciu, ktorá 
je do istej miery aj jeho charakteristickou črtou a poslaním. V mojom 
prípade je to určite hľadanie pravdy ako takej. S tým súvisí aj zveda-
vosť, ktorá je mojou najlepšou a najhoršou vlastnosťou zároveň.

MOJE INŠPIRÁCIE
Najväčšou inšpiráciou sú mi ľudia. Márne by sme ich však hľadali vo 
Forbes alebo v historických knihách. Sú to moji rodičia, krstní rodičia 
a ľudia, ktorými sa každý deň obklopujem. Tak isto je pre mňa nepred-
staviteľné mať šéfa, ktorý by mi nedokázal byť inšpiráciou.

MOJE HOBBY
Gastronómia, pohyb, hry, adrenalín, filozofia, poézia.

MOJE MOTTO
„Nádej nie je stratégia.“ Som človekom akcie, nie nekončiaceho od-
hodlávania sa a strachu.

FINPORTAL X-FAKTOR

HODNOTA DOMOVA – krytie rizík dnešnej doby
Aj starostlivo udržiavaný dom alebo byt čelí v bežnom živote rizikám... Prírodné živly, 
vandali, zlodeji, neopatrnosť členov domácnosti a iné. V súčasnosti sa oplatí mať 
poistnú ochranu aj pre prípad kybernetického rizika, zneužitia mobilného telefónu či 
krádeže kľúčov vozidla; vhod príde poistenie právnej ochrany (kvôli susedským sporom) 
i predĺžená záruka na spotrebiče (až na 5 rokov). 
S novým poistením nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu HODNOTA 
DOMOVA má klient záruku, že dostane finančnú pomoc na nápravu vzniknutých škôd 
a nonstop asistenčné služby.

www.wuestenrot.sk l FB Wüstenrot Slovensko l INFO                    (0850 60 60 60) 6060

Poistenie domova
so zárukou na spotrebiče až do 5 rokov

Výsledky spoločnosti Finportal 
za prvý polrok 2018

FINNEWS

1 200
finančných 

sprostredkovateľov

380 tis.
uzatvorených

zmlúv

8,7 mil. €
obrat spoločnosti 

20%*

21%*

16,9 mil. €
Investície

28%*

1,47 mil. €
Životné 

poistenie

11%*

1,84 mil. €
Neživotné poistenie

35%*

*nárast oproti prvému polroku 2017

SPROSTREDKOVANÉ 
PRODUKTY:

302 mil. €
Hypotéky
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rPMn 14,73 % je pri nedodržaní podmienok riadneho splácania a ďalších nasledujúcich parametroch úveru:
Reprezentatívny príklad: chcem si požičať 8 000 €. Celková výška úveru vrátane poplatku 1 613 € za poistenie schopnosti splácať úver na celú dobu jeho splácania je 9 613 €, s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 7,90 % p. a.* 
Výška mesačnej splátky s poistením úveru je 149,35 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,58 €, ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 14,73 % a celková suma, ktorú splatíte 84 splátkami, je 12 692,69 €. Celková zaplatená 
suma je 10 652,69 €, po započítaní odmeny za riadne splácanie 2 040 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 2,55 % p. a. a RPMN 10,57 %.
Výška odmeny za riadne splácanie úveru sa vzťahuje iba na prevedenie aktuálnych záväzkov do jedného výhodného PRESTO Úveru (PRESTO Úver – Prevedenie úverov) s dobou splatnosti 60 – 96 mesiacov, a to v prípade, ak klient nevykoná 
predčasné splatenie úveru alebo jeho časti.
*Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu a bude využívať konto v UniCredit Bank, úroková sadzba je po započítaní odmeny za riadne splácanie len 2,6 % p. a. pre každého 
pri splatnosti 84 mesiacov.
Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie.

Preveďte si svoje úvery k nám a vďaka odmene za riadne splácanie
si znížite úrokovú sadzbu na 2,6 % p. a. a ušetríte.

Prevediem si 
svoje úvery 
a ušetrím.

Presto úver – Prevedenie úverov

infolinka 0800 180 111
www.unicreditbank.sk

HODNOTA DOMOVA – krytie rizík dnešnej doby
Aj starostlivo udržiavaný dom alebo byt čelí v bežnom živote rizikám... Prírodné živly, 
vandali, zlodeji, neopatrnosť členov domácnosti a iné. V súčasnosti sa oplatí mať 
poistnú ochranu aj pre prípad kybernetického rizika, zneužitia mobilného telefónu či 
krádeže kľúčov vozidla; vhod príde poistenie právnej ochrany (kvôli susedským sporom) 
i predĺžená záruka na spotrebiče (až na 5 rokov). 
S novým poistením nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu HODNOTA 
DOMOVA má klient záruku, že dostane finančnú pomoc na nápravu vzniknutých škôd 
a nonstop asistenčné služby.

www.wuestenrot.sk l FB Wüstenrot Slovensko l INFO                    (0850 60 60 60) 6060

Poistenie domova
so zárukou na spotrebiče až do 5 rokov




