
Online riešenia ako budúcnosť finančného 
sprostredkovania

Finportal predstavuje svoje unikátne onli- 
ne nástroje najpoistenie.sk a obhliadko- 
vú aplikáciu s cieľom zefektívniť prácu 
finančným sprostredkovateľom a stať sa 
jednotkou v poskytovaní online servisných 
služieb. 

Viete si predstaviť svoj život bez internetu a mobilných apli-
kácií, ktoré vám zjednodušujú vaše každodenné aktivity? 
A viete si predstaviť efektívnu orientáciu vo svete financií 
bez online riešení? Ak odpovedáte nie, je vám zrejmé, že 
využívanie moderných online technológií či už v našom 
osobnom alebo pracovnom živote je výhodou a dôležitým 
faktorom napredovania a úspechu. 

Spoločnosť Finportal berie dynamický vývoj servisných rie-
šení v online prostredí ako svoju konkurenčnú výhodu. Preto 
neustále pracuje na rozvoji online služieb s cieľom ponúkať 
vlastné a unikátne nástroje, ktoré ešte viac uľahčia prácu 
finančným sprostredkovateľom.
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Čo nájdete na
www.najpoistenie.sk

Rozhovor
s Milošom Kostíkom
Riaditeľ spoločnosti Procare Partners, Miloš 
Kostík, nám v rozhovore prezradil viac o svo-
jich obchodných plánoch, ako aj potrebe spo-
lupráce s dôveryhodným a spoľahlivým part-
nerom pri ich napĺňaní.

Finportal je spoločnosť pre 
zodpovedné finančníctvo
Finportal predstavuje novú filozofiu spoloč-
nosti pre zodpovedné finančníctvo, teda 
organizácie, ktorej cieľom nie je len stabilné 
zvyšovanie obratu a generovanie zisku, ale aj 
využitie svojich prostriedkov pre charitatívne 
účely.

Čo prináša nový zákon
o úveroch?
Od 21. 3. 2016 vstúpil do platnosti nový 
zákon o úveroch na bývanie, ktorý upravu-
je nová EÚ smernica v rámci zjednocovania 
právneho rámca v oblasti úverov. Prečítajte si, 
ktoré zásadné zmeny zákon prináša.
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Sme vaším partnerom, nie šéfom! To je ústredná myšlienka nekonvenč- 
nej náborovej kampane, ktorou chce Finportal prekvapiť a inovovať 
konzervatívne vnímanie sveta finančného sprostredkovania. Predovšet-
kým však chce osloviť a rozšíriť svoje rady o nových profesionálnych 
finančných sprostredkovateľov.
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Finportal prekvapuje
náborovou kampaňou
„Zbav sa šéfa!“

pokračovanie na strane 2
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Online riešenia
ako budúcnosť
finančného 
sprostredkovania

pokračovanie zo strany 1

Najpoistenie.sk – najviac produktov na jednom mieste,
rýchlo a pohodlne 
V roku 2012 spustil Finportal univerzálny nástroj na porovnanie pro-
duktov a uzavretie zmlúv neživotného poistenia – najpoistenie.sk. 
Cieľom bolo vytvoriť unikátnu platformu pre sprostredkovateľov 
a klientov s možnosťou na jednom mieste, jednoducho a efektívne 
porovnať a uzatvoriť bezpapierové poistné zmluvy z pohodlia do- 
mova. Projekt sa stretol počas vyše troch rokov svojej existencie 
s mimoriadnym úspechom. Svedčí o tom stabilná vyše 90-percentná 
spokojnosť klientov a taktiež dosiahnutý podiel online zmlúv na úrov-
ni rekordných 85 % z celkového počtu uzatvorených poistných zmlúv 
v minulom roku.

Na stránkach najpoistenie.sk je v súčasnosti možné uzatvoriť povin-
né zmluvné poistenie (PZP), havarijné poistenie, cestovné poistenie, 
poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie 
právnej ochrany. Výnimočnosť tohto online riešenia je v najširšom 
pokrytí poistných produktov. Umožňuje porovnať až 40 produktov 
a z toho až 35 produktov uzatvoriť online bez použitia a podpísa-
nia akéhokoľvek papierového formuláru. Konkrétne napríklad PZP je 
možné uzatvoriť vo všetkých poisťovniach pôsobiacich na trhu spolu 
s pripoisteniami. 

Komplexná kalkulačka životného poistenia
Finportal ako líder v technologických inováciách priniesol ako prvý 
možnosť reálne porovnať parametre produktov životného poiste-
nia a zároveň vypočítať ich cenu. Naše unikátne riešenie ponúka na 
jednom mieste spolu až 14 produktov 11 poisťovní. Sprostredko- 
vateľom umožní aj porovnanie základných rizík pre dospelú osobu 
pri zohľadnení všetkých povolaní a športov, teda rizikových skupín. 
Navyše upozorní aj na nutnosť absolvovať lekársku prehliadku.

Najpoistenie servis
Ďalší online nástroj, ktorým disponuje naša spoločnosť, je systém na 
správu (servis) zmlúv neživotného poistenia (PZP, Kasko, poistenie 
bytu, domu). So systémom Najpoistenie servis už sprostredkovateľ 
nemusí každoročne prácne prepočítavať poistné na už uzatvorených 
zmluvách, aby vedel porovnať aktuálne cenové podmienky poistenia 
pre klienta. Rovnako nie je potrebné vypisovanie/vypĺňanie údajov 
na uzatvorenie novej poistnej zmluvy a vytváranie tlačiva na výpoveď 
poistnej zmluvy.
Princíp je nasledovný: do systému sa jedenkrát natypujú: údaje 
o predmete poistenia, údaje o poistníkovi / poistenom a údaje 
o poistení. Systém na základe uložených dát dokáže na 1 klik vypo-
čítať poistné, uzatvoriť novú zmluvu, vygenerovať tlačivo výpovede 
pôvodnej zmluvy. Zároveň vás včas upozorní na blížiace sa výročie 
zmluvy klienta, ku ktorému je možné zmluvu vypovedať.

Naša téma
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V čom sme iní?
Máme najviac produktov,
ktoré vieme riešiť online.

Funkcie nástroja Najpoistenie servis
1. Tvorba databázy potenciálnych zmlúv – typovanie údajov 
 o poistení
2. Kalkulačka – výpočet poistného – k dnešnému dátumu + výročiu
3. Uzatvorenie novej PZ – možnosť online uzatvorenia zmluvy
4. Pripomienkovač – automatické upozornenia pre sprostredkova- 
 teľa na blížiace sa výročia e-mailom 10 týždňov pred výročím
5. Kontrola – upozornenia 8 týždňov pred výročím – sprostredkovateľ 
 + manažér
6. Výpovede – možnosť automatického generovania výpovedí

•

Unikátna ObhliadKOVá
aPliKácia, ktorá šetrí
čas aj financie

Finportal si uvedomuje, že čím viac času ušetrí svojim sprostred-
kovateľom, tým väčší priestor im poskytne na prácu so svojimi 
klientmi. S týmto cieľom vyvinul exkluzívne pre svojich finan- 
čných sprostredkovateľov mobilnú aplikáciu pre rýchle a pres-
né vykonanie obhliadok vozidiel pred vstupom do poistenia 
k produktom havarijného poistenia a PZP. Obhliadková apliká-
cia ponúka možnosť odfotiť predmet poistenia podľa presného 
zadania poisťovní a spolu so vzorovými fotografiami uľahčuje 
prácu všetkým stranám.

        Postup je jednoduchý: 

1. nainštalujte aplikáciu do mobilného telefónu,
2. zadajte základné údaje o klientovi a zmluve,
3. vykonajte fotoobhliadku,
4. odfotťe ostatné prílohy
 (technický preukaz, faktúru, zápis o obhliadke),
5. odošlite obhliadku.

V aplikácii má sprostredkovateľ k dispozícii najčastejšie používa-
né údaje všetkých poisťovní, napríklad:
- kontaktné údaje,
- získateľské čísla,
- čísla účtov,
- e-maily.

Uzatváranie PZP a havarijného poistenia tak vďaka tomuto jedi-
nečnému nástroju spoločnosti Finportal nebolo nikdy rýchlejšie 
a efektívnejšie.
Všetky údaje a fotografie sa následne importujú do nášho 
informačného systému a odošlú automaticky do príslušnej 
poisťovne.

Obhliadkovú aplikáciu

spoločnosti Finportal

najpoistenie.sk nájdete na

https://play.google.com/store



Finterview

„Mojím cieľom je dostať Procare Partners medzi TOP 10 spoločností 
na Slovensku.“

Finportal je vaším partnerom už niekoľko 
rokov. Prečo ste sa rozhodli práve pre túto 
spoločnosť?
So spoločnosťou Finportal spolupracujem už nejaký 
čas, ale moje pôsobenie vo financiách sa datuje už 
od roku 1998. Od počiatku mojej kariéry finančné-
ho sprostredkovateľa som mal jasnú predstavu, ako 
majú môj tím a firma vyzerať. Bolo mi veľmi ľúto, že 
mi nebolo umožnené vytvoriť pre mojich spolupra-
covníkov a klientov také prostredie a portfólio, ktoré 
som požadoval. Až Finportal mi umožnil v spoloč-
nosti Procare Partners využiť vlastné nápady bez 
zásahov, nariadení a bez centralizovaného diktátu.

Ako spätne hodnotíte vzájomnú spoluprácu? 
Pomohla vám k naplneniu vašich obchod-
ných cieľov?
Ak mám spätne hodnotiť môj výber, s ktorou spoloč-
nosťou podpísať spoluprácu, tak som urobil naj- 
lepšie rozhodnutie. Jednoznačne mi to pomohlo 
k naplneniu mojich obchodných aj osobných cieľov. 

Nakoľko je pre vás dôležité, aby váš obchod-
ný partner zdieľal vaše firemné hodnoty?
Som presvedčený, že toto je základná podmienka 
akejkoľvek spolupráce. Veľmi si cením, že Finportal 
zdieľa rovnaké hodnoty ako naša spoločnosť. Pro-
klientská orientácia symbolizovaná kvalitou práce 
sprostredkovateľa a partnerstvo, ktoré ako jediné 
dokáže podnikateľský systém servisnej spoločnosti 
dlhodobo a úspešne zabezpečiť.

Vidíte priestor pre ďalšie rozvíjanie a prehlbo- 
vanie spolupráce so spoločnosťou Finportal?
Vzájomná spolupráca sa určite môže ďalej rozvíjať. 
Myslím si, že aj v ďalších sektoroch, ako napríklad 
realitný trh, dôjde k prehĺbeniu spolupráce. Tým sa 
korektný obchodný vzťah ešte viac upevní.

Ako vnímajú klienti vašu spoločnosť? Čo od 
svojich sprostredkovateľov vyžadujú? 
Pre klientov je veľmi dôležitá šírka portfólia, aby od 
svojho sprostredkovateľa dostali finančnú stratégiu 
šitú na mieru. Len komplexné portfólio produktov 
môže zabezpečiť nezávislosť a objektivitu sprostred-
kovateľa. Ďalším, nie menej dôležitým faktorom, 
je zastúpenie všetkých sektorov finančného trhu. 
Nemyslím si, že sa sprostredkovateľská spoločnosť 
musí orientovať len na jednu činnosť a v nej byť 
skvelá. Finportal nám umožnil realizovať s klientmi 
aj korporátne poistenie, lízingy, participovať na výno-
soch z developerských projektov alebo start-upov. 
Taktiež aj pripravovaná spolupráca v realitnom biz-
nise bude pre našich klientov prínosom.

Ako hodnotíte výsledky vašej spoločnosti 
v minulom roku? Aké máte ambície do bu- 
dúcnosti?
Rok 2015 bol historicky najúspešnejší v našom 
pôsobení v partnerstve so spoločnosťou Finpor-
tal. Hlavne druhá polovica roka sa niesla v znamení 
úspešného náboru a následne aj rastu produktivi-
ty. Som rád, že mám možnosť spolupracovať s tak 
profesionálnymi ľuďmi, akých v spoločnosti Procare 
Partners máme. Hlavne skúsení manažéri, ktorí sú 
silnými osobnosťami, sú základom úspechu a aj 
rastu v nasledujúcom roku. Mám aj veľké dlhodobé 
ciele, a to dostať našu firmu do top 10 spoločností 
na Slovensku. Moja vízia 2020 hovorí o 300 spolu-
pracovníkoch a neustálom medziročnom náraste. 

Čo by ste poradili mladým profesionálom, 
ktorí majú záujem založiť si vlastnú firmu 
v oblasti finančného sprostredkovania?
Keby som dnes rozmýšľal o štarte vo financiách 
alebo vlastnej sprostredkovateľskej spoločnosti, 
 určite si veľmi dobre zvážim, komu zverím svoju dô- 
veru. Sladké reči o možnom kariérnom raste a províz-
nom príjme sú často len marketingovým lákadlom. 
Skoro však príde vytriezvenie a tvrdá realita plná 
povinných školení, certifikácií a úverov na dotovanie 
vlastného podnikania. Štrukturálna firma už dávno 
nie je jedinou možnosťou ako byť dlhodobo úspeš-
ný. Ako majiteľ sprostredkovateľskej spoločnosti si 
uvedomujem, že finančná efektivita je pri dosahova-
ní rastu a zisku dôležitá. Preto je veľmi rozumné mať 
servisného partnera, ktorý za vás plní všetky legi- 
slatívne a finančné náležitosti vyplývajúce z fungo- 
vania firmy. V spoločnosti Procare Partners využíva-
me naše dlhoročné skúsenosti a skúsenosti spoloč-
nosti Finportal na vytvorenie unikátneho podnika-
teľského modelu. Preto určite odporúčam všetkým, 
ktorí rozmýšľajú o vlastnej firme, aby neváhali a roz-
hodli sa pre Finportal.

•

  Len komplexné port- 
 fólio produktov mô- 
že zabezpečiť nezávislosť a 
objektivitu sprostredkovateľa.
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Finportal mi pomohol k naplneniu mojich 
obchodných aj osobných cieľov

Riaditeľ spoločnosti Procare Partners, Miloš Kostík, nám v rozhovore prezradil  

viac o svojich obchodných plánoch, ako aj o potrebe spolupráce s dôveryhod- 

ným a spoľahlivým partnerom pri ich napĺňaní.

 Je veľmi rozumné 
 mať servisného part- 
nera, ktorý za vás plní všet-
ky legislatívne a finančné 
náležitosti vyplývajúce z fun-
govania firmy.



Finportal je spoločnosť
pre zodpovedné finančníctvo
Finportal predstavuje novú filozofiu spoločnosti pre zodpo-

vedné finančníctvo, teda organizácie, ktorej cieľom nie je 

len stabilné zvyšovanie obratu a generovanie zisku, ale aj 

využitie svojich prostriedkov pre charitatívne účely. Spoloč-

nosť sa preto rozhodla zriadiť špeciálny nadačný fond a pod-

poriť Nadáciu Detského kardiocentra (ďalej „NDKC“). 

Finportal už nie je len spoločnosťou, ktorá od svojho založenia dynamicky 
stúpa na pomyselnom rebríčku úspechu vo finančnom svete. Je predo- 
všetkým spoločnosťou, ktorá si uvedomuje svoju zodpovednosť na území, 
kde sústredí svoje aktivity a má záujem pomáhať tým, ktorí to najviac potre-
bujú. 

Spoločnosť Finportal sa rozhodla, v súlade so svojou novou filozofiou, byť 
spoločnosťou pre zodpovedné finančníctvo a zriadila nadačný fond. Tento 
bude generovať príspevky na princípe dobrovoľnosti, s cieľom ich využitia 
pre rôzne činnosti a projekty charitatívneho charakteru, realizované v pros-
pech NDKC. Spoločnosť bude podporovať Detské kardiocentrum na brati-
slavských Kramároch počas nasledujúcich dvoch rokov s víziou na dlhodo-
bé partnerstvo.

Cieľom Nadačného fondu je podporiť deti s rôznymi formami kardio-
logického postihnutia a ich rodiny v zmysle zlepšenia kvality ich života. 
Pomôcť pri zvládaní krízových situácií a pri posilnení ich aktívnej účas-
ti vo všetkých aspektoch spoločenského života či už formou materiál- 

nych, hmotných alebo finančných prostriedkov. Dôležitou súčasťou aktivít 
Nadačného fondu v spolupráci s NDKC bude aj hľadanie možností optima-
lizácie nemocničného prostredia pre malých pacientov a ich rodičov, keďže 
pacienti NDKC si vyžadujú špeciálnu starostlivosť vzhľadom na ich sťaženú 
prispôsobivosť na každodenný režim prirodzený pre ich rovesníkov. Nadač-
ný fond Finportal-u preto plánuje spolupracovať s NDKC na projekte, ktorý 
by poskytoval týmto deťom možnosti ľahšieho zaraďovania sa do bežného 
života za pomoci terapeutov a špeciálnych pedagógov. 

Medzi hlavné činnosti Nadačného fondu spoločnosti Finportal bude 
patriť prijatie a zabezpečenie finančných prostriedkov a darov peňažného 
a nepeňažného charakteru, poskytnutého akoukoľvek právnickou alebo 
fyzickou osobou a ich transparentné využitie pre zhmotnenie charitatív- 
nych cieľov spoločnosti.

•

Nadačný fond
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S láskou deťom na Valentína
Prvou spoločnou aktivitou spoločnosti Finportal a Nadácie Detského kardiocentra (NDKC) bola účasť spoločnosti na charitatívnom podujatí nadá-
cie pod názvom „S láskou deťom“. Benefícia sa uskutočnila na Valentína v bratislavskej Eurovei za účasti detských pacientov a známych osobností. 

NDKC sa podarilo počas tohto dňa vyzbierať vyše 9 938 eur od ľudí, ktorým osudy detí so srdcovými ochoreniami nie sú ľahostajné. Zástupcovia 
spoločnosti Finportal prispeli trom malým pacientom finančnými darmi v hodnote 1 000 eur na dieťa. Podujatie osobne podporili aj Monika 
Hilmerová, Jaro Bekr, Katka Hasprová, Janka Lieskovská, Peter Bažík či Richard Lintner, ktorý v mene Tipsport Ligy daroval nadácii výťažok z dražby 
hokejových dresov.

„Ďakujeme všetkým dobrým ľudom, ktorí nás v rámci podujatia „S láskou deťom“ podporili či už slovne, alebo aj finančným príspevkom. Počas 
jedného dňa sme vďaka štedrým darcom získali takmer 10 tisíc eur, ktoré do posledného centu využijeme na nákup potrebného zdravotníckeho 
materiálu pre potreby Detského kardiocentra. Toto jediné špecializované zariadenie na Slovensku pomáha deťom s vrodenými alebo získanými 
srdcovými ochoreniami a dáva im šancu opäť žiť plnohodnotne,“ hovorí Mária Kadlečíková, správkyňa NDKC. •

Nezisková organizácia Nadácia Detského kardiocentra (NDKC) už 
od roku 1993 pomáha deťom s vrodenými chybami srdca a ich rodi-
nám. Detské kardiocentrum Národného ústavu srdcových a cievnych 
chorôb sídli v budove Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v 
Bratislave a je špičkovým a jediným pracoviskom pre riešenie proble-
matiky detskej kardiológie na Slovensku. Zachrániť choré detské srd-
ce je bez kvalitného prístrojového vybavenia a špičkových výkonov 
kompetentných odborníkov nemožné, aj preto je potreba podpory 
zo strany silného partnera pre nadáciu mimoriadne dôležitá.



O úspech by sme sa mali podeliť
s tými, ktorí to potrebujú

Iniciátor myšlienky spoločnosti pre 

zodpovedné finančníctvo, Rudolf Adam, 

v rozhovore o charitatívnych aktivitách 

spoločnosti Finportal.

Prečo ste sa rozhodli pre založenie Nadač-
ného fondu? 
Napriek tomu, že pracujeme vo finančnej oblas-
ti, ktorá má svoje prísne zákonitosti, sme kolektív 
ľudí s ideálmi. O úspech našej firmy by sme 
sa mali podeliť s tými, ktorí to potrebujú. Veľmi 

sa teším, že myšlienka sociálne zodpovednej fir-
my sa stretla u mojich kolegov nielen s pochope-
ním, ale aj nadšením a spolu sa nám ju podarilo 
pretransformovať do reálnej podoby, ktorou je 
náš Nadačný fond.

Čo zohralo hlavnú rolu pri výbere partnera 
pre spoluprácu a podporu?
Partnera sme starostlivo vyberali. Sám viem, aké 
náročné je zaradiť sa do bežného života, keď 
musíte bojovať s chorobou. O to náročnejšie je 
to pre malé deti a ich rodičov. So zástupcami 

Nadácie Detského kardiocentra zdieľame rov- 
naké hodnoty. Preto chceme sústrediť svoju 
činnosť na pomoc deťom s vrodenými chybami 
srdca.

Čo je hlavným cieľom vašej spolupráce? 
Prioritou NDKC a nášho Nadačného fondu 
na najbližšie dva roky je pomoc pri moderni- 
zácii prístrojového a technického vybavenia 
Detského kardiocentra a priama pomoc det-
ským pacientom, ktorí v živote poznačenom 
vážnym ochorením srdca potrebujú vytvárať 
životné šance, motiváciu a účinné prvky vo 
vzdelávaní a výchovnom procese. Na druhej 
strane chceme pomôcť aj rodičom, najmä zo 
sociálne slabšieho prostredia, pri zabezpečení 
špeciálneho pedagóga pre ich ratolesti, ktorý 
bude hradený z finančnej podpory Nadačného 
fondu spoločnosti Finportal.

Ako bude Nadačný fond spoločnosti 
Finportal generovať prostriedky?
Finančný objem vo fonde bude generovaný na 
základe dobrovoľného súhlasu zo strany našich 
zmluvných finančných sprostredkovateľov, ktorí 
môžu z každej vyplatenej provízie automaticky 
odvádzať základný príspevok do fondu vo výške 
1 eura. Príspevok môže byť dobrovoľne navýše-
ný o akúkoľvek sumu. Taktiež naša spoločnosť sa 
zaväzuje k odvedeniu pravidelného mesačného 
príspevku. Samozrejme, akýkoľvek podporova-
teľ a sympatizant myšlienky (finančná skupina 
Finportal a jej partneri) a cieľov nášho Nadač-
ného fondu môže venovať finančný príspevok 
v akejkoľvek výške. 

•
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Rudolf Adam, predseda predstavenstva spoločnosti Finportal, a. s.

Nadačný fond

Foto z podujatia „S láskou deťom“, vľavo: Mária Kadlečíková,
správkyňa NDKC



Sme vaším partnerom, nie šéfom! 
To je ústredná myšlienka nekonvenč- 
nej náborovej kampane, ktorou chce 
Finportal prekvapiť a inovovať kon-
zervatívne vnímanie sveta finančné-
ho sprostredkovania. Predovšetkým 
však chce osloviť a rozšíriť svoje rady 
o nových profesionálnych finančných 
sprostredkovateľov. 

Finportal je jednou z najrýchlejšie rastúcich 
finančných spoločností na slovenskom trhu. 
Stabilný rozvoj spoločnosti je však podmienený 
aj rozširovaním základne zmluvných finančných 
sprostredkovateľov. Finportal sa preto rozhodol 
osloviť potenciálnych nových partnerov netradič-
nou náborovou kampaňou, ktorá sľubuje, že ich 
terajšieho šéfa vymení za dôveryhodného part-
nera. 

„Finančníctvo je na Slovensku stále vnímané po- 
merne konzervatívne. Naším cieľom je byť inými 
a zaujať, preto sme museli vybočiť z radu. Rozhod-
li sme sa potenciálnych nových partnerov osloviť 
kreatívnym, nadľahčeným spôsobom a ponúknuť 
im to, čo je pre každého podnikateľa najatraktív-
nejšie, teda byť sám sebe pánom. Ako hlavný 
komunikačný a informačný nástroj kampane slú- 
ži naša nová webová stránka www.zbavsasefa.sk, 
kde je nutné, ako inak, zadať „Objednávku na 
odstránenie šéfa“, hovorí Ondrej Matvija zo 
spoločnosti Finportal, a. s. „Každého sprostredko-
vateľa môžeme zbaviť jeho šéfa, ak sa rozhodne 
pre spoluprácu s nami. Namiesto nadriadeného 
tak získa dôveryhodného a rovnocenného partne-
ra s jednoduchými riešeniami. Rýchlo a jednodu-

cho si môže vybudovať vlastnú firmu s vlastnými 
štruktúrami, alebo sa stať partnerom jedného 
z našich zmluvných sprostredkovateľov,“ dodáva 
Ondrej Matvija.

Spolupráca so spoločnosťou Finportal je založe- 
ná na nezávislosti, slobode rozhodovania a trans-
parentnom províznom systéme. Finportal poskyt-
ne každému novému sprostredkovateľovi kom-
pletný a bezplatný servis vrátane profesionálnej 
technickej, právnej a administratívnej podpory. 
Spolupráca je dobrovoľná, sprostredkovateľom 
nehrozia žiadne sankcie, pokuty či nepriestrel-
né zmluvy. Finportal im dáva priestor pre vlast-
nú značku, kariéru, férový systém odmeňovania 
a vzdelávania. Každý sprostredkovateľ je svojím 
vlastným šéfom – len na ňom záleží, koľko bude 
pracovať a zarábať.

Potenciálni záujemcovia o spoluprácu so spoloč-
nosťou Finportal nájdu všetky dôležité informácie 
na webstránke zbavsasefa.sk. Špeciálny náboro-
vý portál obsahuje hlavné benefity vzájomnej 
spolupráce, sprievodcu založenia vlastnej firmy, 
sedem dôvodov partnerstva s Finportal, ako aj 
referencie partnerov spoločnosti, ktorými sú 
najväčšie finančné inštitúcie na Slovensku. Ak 
sa záujemca rozhodne zmeniť svoj život a rozbe-
hnúť svoju novú kariéru bez šéfa, stačí ak na web-
stránke zadá „Objednávku na odstránenie šéfa“ 
a Finportal sa o všetko postará.

•

Zaujímavosti
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Opýtali
sme sa

WinFin – Finančný servis, a. s.
V našej spoločnosti sme všetky smer-
nice, príkazy a predpisy nahradili mož-
nosťou slobodne sa rozhodnúť a prejaviť 
vlastný názor, podložený racionálnymi 
a rozumnými argumentmi. Podpora sil-
ného partnera ako je Finportal a výplata 
4x do mesiaca je niečo, za čo sa oplatí 
ísť do toho.

Peter Kováč
Majiteľ spoločnosti WinFin – Finančný servis, a. s.

Finportal prekvapuje náborovou 

kampaňou „Zbav sa šéfa!“

FinServices s. r. o.
Do svojej firmy si vyberám ľudí, ktorí 
chcú niekam patriť, ale zároveň dokážu 
byť sebestační v rozhodnutiach a môžem 
sa na nich spoľahnúť. Fungujeme ako 
tím ľudí, v ktorom je každý sám sebe 
šéfom. Nie je to práca na dobu určitú, je 
to poslanie, chuť neustále napredovať.

Vladimír Bednár
Majiteľ spoločnosti FinServices s. r. o.

libertas Group s. r. o.
Spoločnosť Finportal mi umožnila založiť 
vlastnú firmu, v ktorej sama rozhodujem 
o tom, koľko budem robiť, aké produkty 
budem predávať, s kým budem spolu-
pracovať. Pocit vlastnej identity a mož-
nosť byť kreatívny vám nedá nikto iný, 
než vy sám. Je skvelé budovať kariéru 
podľa seba, a určovať si vlastný obchod-
ný model fungovania.

Veronika Zarambukas
Spolumajiteľ spoločnosti Libertas Group s. r. o.

Ku kampani „Zbav sa šéfa“ sa 
vyjadril Ondrej Matvija, člen 
predstavenstva Finportal, a. s.

Prečo ste sa rozhodli 
pre Finportal?



Na vás záleží

Poskladajte si
poistenie

podľa seba

NN Protect
Čisto rizikové životné poistenie, ktoré si môžete vyskladať podľa svojich 
potrieb. Ponúka vám optimálnu poistnú ochranu s možnosťou voľby fixnej 
alebo flexibilnej sadzby poistného. Neobsahuje žiadnu povinnú investičnú 
zložku ani skryté poplatky.

Výhody pre klientov

Navyše klienti získajú

Váš NN Broker manažér

E hana.bezakova@nn.sk
T
broker@nn.sk, www.nn.sk
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Finportal v číslach

Opäť sme bodovali
Spoločnosť Finportal zaznamenala 

v minulom roku vyše 35-percentný 

nárast obratu. S viac ako 31 500 uza-

vretými zmluvami v roku 2015 sme 

tak potvrdili postavenie jednej z naj-

rýchlejšie rastúcich finančných spoloč-

ností na trhu. 

„Náš flexibilný a inovatívny systém servisných 
služieb umožnil našim vyše 800 sprostredkovateľom 
uzatvoriť v minulom roku viac ako 31 500 zmlúv. Teší 
ma, že vyše 35-percentný medziročný nárast obratu 
potvrdil rastový trend, ktorý sledujeme od založenia 
našej spoločnosti pred vyše piatimi rokmi,“ hovorí 
Rudolf Adam, predseda predstavenstva spoloč-
nosti Finportal, a. s. „V roku 2015 sme zaznamenali 
mimoriadne vysoký záujem o hypotekárne úvery, 
ktoré tvoria takmer 43 % z nášho obratu, a produkty 
neživotného poistenia. Dvojnásobne rástol aj kapi-
tálový trh, teda záujem klientov o investície,“ dodáva 
Rudolf Adam.

V roku 2015 sme dosiahli objem sprostredkova-
ných úverov v hodnote 192,5 mil. eur. Najväčšiu 
časť z toho tvorili hypotekárne úvery v hodnote 
180 mil. eur, ktoré zaznamenali takmer 100-per-
centný nárast v porovnaní s rokom 2014. Menšie 
percento tvorili ostatné typy úverov, ktorých objem 
však medziročne narástol o rekordných 510 %. 
Najžiadanejším typom úveru bola Účelová hypo-
téka s podielom až 43 %. Priemerná výška hypote-
kárneho úveru, sprostredkovaného našou spoloč-
nosťou v minulom roku bola 60 565 eur.

„Na rast objemu poskytnutých úverov v minulom ro- 
ku vplývalo niekoľko zásadných faktorov, ako 
napríklad nízke úrokové sadzby, a s tým spojené 
rozsiahle možnosti refinancovania starých úverov, 
pozitívny vývoj zamestnanosti, a tým väčšia ocho-
ta ľudí zaviazať sa, ako aj široká ponuka voľných 
nehnuteľností. Banky prispeli zaujímavými pro-
duktovými zmenami, ktoré proces získania úverov 
zjednodušili,“ hovorí Adrián Luteran, riaditeľ diví-
zie Úvery, stavebné sporenie a investičné zlato. 
„V roku 2016 očakávame pokračovanie rastu obje-
mu poskytnutých úverov, ktorý však nebude mať 
dynamiku minulého roka. Dôvodom bude nový 
zákon o úveroch na bývanie, ktorý by mohol ovplyv-
niť zvýšenie úrokových sadzieb a taktiež sprísnenie 
podmienok 100-percentného financovania,“ dodá-
va Adrián Luteran.

Druhý najväčší nárast po hypotekárnych úveroch 
dosiahli v minulom roku produkty neživotného 
poistenia s až 47-percentným zvýšením objemu. 
„Trendom je jednoznačne uzatváranie poistných 
zmlúv prostredníctvom internetu, čo výrazne šetrí 
čas aj financie klientov. Vďaka nášmu online porov-
návaču najpoistenie.sk dosiahol podiel online zmlúv 
85 % z celkového počtu uzatvorených poistných 
zmlúv,“ hovorí Peter Jurecký, riaditeľ divízie Neživot-
ného poistenia.

Produkty životného poistenia, ktoré tvoria spolu 
s hypotekárnymi úvermi až 80 % obratu Finportalu, 
zaznamenali 10-percentný nárast. Zaujímavý rast 
zaznamenal aj kapitálový trh (investície), v rámci 

ktorého sa podarilo zdvojnásobiť objem aktív klien-
tov Finportalu pod správou správcovských spoloč-
ností a obchodníkov s cennými papiermi.

„Rekordné výsledky sme v minulom roku dosiahli aj 
vďaka nadštandardne dobrej spolupráci s finanč-
nými inštitúciami, ktoré dokázali flexibilne reagovať 
na zmeny na trhu a prinášať atraktívne a výhodné 
produkty pre koncových klientov,“ hovorí člen pred-
stavenstva spoločnosti Finportal, a. s., Ondrej Mat-
vija. „V tomto roku chystáme uvedenie viacerých 
noviniek, ktoré ešte viac zjednodušia prácu našim 
sprostredkovateľom. Neustále pracujeme na rozvoji 
online služieb s cieľom ponúkať naše vlastné a uni-

kátne nástroje. Príkladom je náš univerzálny nástroj 
na porovnanie produktov a uzavretie zmlúv neživot-
ného poistenia – najpoistenie.sk, ktorý plánujeme 
rozšíriť aj o 15 najvýhodnejších produktov životného 
poistenia,“ uzatvára Ondrej Matvija.

Je pre nás veľkým potešením a zadosťučinením, 
že sme sa za posledných vyše päť rokov stali dôvery-
hodným a spoľahlivým partnerom vďaka servisným 
službám, ktoré sú založené na nezávislosti, slobode 
rozhodovania a transparentnom províznom sys- 
téme pre nezávislých obchodníkov a finančné 
skupiny.

•

Hypoúvery
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Zdroj: Finportal, a. s., údaje sú zaokrúhlené na celé čísla.



nezÁvislÁ fondovÁ platforma

1 000 fondov, 20 správcov 
zástupca 7 zahraničných správcov v SR a ČR 

vlastný rating fondov
viaceré úrovne prístupu do informačného systému
jednoduché zadávanie a potvrdzovanie pokynov
automatizovaná profesionálna sporiaca schéma

 
Benefity pre klienta:
-poplatky iba za transakcie
-všetky fondy na jednom účte
-najlepšie devízové kurzy
-potvrdzovanie pokynov cez internet
 
Benefity pre poradcu:
-jednotný systém obstarávania všetkých fondov
-zadávanie pokynov cez internet
-tvorba vlastných investičných riešení
 
Benefity pre sieť:
-priraďovanie poradcov ku klientom
-evidencia, štatistika, export dát
-vlastná poplatková politika
-vlastné investičné produkty

www.eic.eu                           info@eic.eu 

Inzercia A4 SK CZ.indd   1 14.4.15   13:59
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Finportal X-Faktor

Adrián Luteran
Riaditeľ divízie Úvery, stavebné
sporenie a investičné zlato

+421 917 861 970

adrian.luteran@finportal.sk

Finportal, a. s., Pribinova 4

811 09 Bratislava

Tel./fax: +421 252 621 265

www.finportal.sk

Kto som
ing. adrián luteran (36), rodený Trebišovčan, 
absolvent Ekonomickej fakulty TU v Košiciach, 
odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. 
V spoločnosti Finportal, a. s., pracujem od jej 
vzniku v roku 2010, kde úspešne zastrešujem 
problematiku úverov, stavebného sporenia a in- 
vestičného zlata. Pred nástupom do spoločnos-
ti som niekoľko rokov pôsobil v štátnej správe, 
následne som od roku 2006 pracoval v UniCre-
dit Bank na pozícii vzťahového manažéra, kde 
som mal na starosti affluentnú klientelu banky.

Prečo financie
Ako hovorí môj otec, už od detstva 
som chcel chodiť do práce v obleku 
a vraj bol mojím vzorom Václav Klaus 
:). Či je to s tým Václavom Klausom 
pravda, na to si nespomínam, avšak 
určite som „košeľový typ“ a v obleku 
sa cítim dobre. A od obleku a košieľ 
je určite najbližšie k financiám.

Prečo úvery a investičné zlato
Nakoľko som vyštudoval odbor Fi- 
nancie, bankovníctvo a investovanie 
a pred nástupom do spoločnosti 
Finportal som pôsobil v banke, priro- 
dzene mám najbližšie k nosným pro-
duktom tohto odvetvia – k úverom 
a investíciám. Zároveň chcem mať 
prehľad o tom, čo ma bude spre-
vádzať celý život... moja hypotéka :)

Moja motivácia
Byť súčasťou spoločnosti, ktorá bude dlhodobo 
a úspešne pôsobiť na trhu finančného sprostred-
kovania, a svojím dielom prispieť k jej rozvoju, 
rastu a spokojnosti jej partnerov a klientov.

Moje inšpirácie
Poznáte to... ráno sa zobudíte, pozriete sa do 
zoznamu sto najbohatších ľudí sveta, a keď tam 
nenájdete svoje meno, idete do práce :)

Moje zábavky
Moja práca... ale vedeniu to nehovorte.

Moje motto
Mám ich viacero... ale určitým spôsobom na 
seba nadväzujú:
„Všetko zlé je na niečo dobré“.
„Nič sa nedeje len tak“.
„Čo vyžaruješ, to priťahuješ“.

Implementácia európskej ”hyposmernice”... alebo
čo prinesie nový zákon o úveroch na bývanie?
21. marca 2016 vstúpi na Slovensku do platnosti 
nový zákon o úveroch na bývanie, ktorý je výsled-
kom implementácie európskej „hyposmernice“ 
z februára 2014, s cieľom zabezpečenia porov-
nateľnej úrovne ochrany spotrebiteľa ako slabšej 
zmluvnej strany v rámci európskeho hospodárske-
ho priestoru.
Nový zákon ruší doterajšiu právnu úpravu úverov 
na bývanie obsiahnutú v zákone o bankách a pos- 
kytuje jednoznačnú definíciu, čo je úver na býva- 
nie, a čo nie je.
Okrem zadefinovania pojmu úver na bývanie nový 
zákon zavádza:
• povinnosť uvádzať v reklame úveru reprezen- 
 tatívny príklad
• povinnosť uviesť výšku RPMN
• povinnosť poskytovať predzmluvné informácie  
 prostredníctvom formulára ESiS
• možnosť čerpania úveru v cudzej mene
• jasné rozlíšenie medzi viazaním a spájaním pro- 
 duktov (viazanie produktov je zakázané; spája- 
 nie produktov je dovolené)
• limit schopnosti splácať úver a limit pre uka- 
 zovateľ zabezpečenia úveru (povinnosť veri- 
 teľa posúdiť schopnosť klienta splácať úver 
 podľa jednotnej metodiky výpočtu ukazovate- 
 ľov vydanej NBS)
• povinné náležitosti zmluvy o úvere na bývanie
• povinnosť veriteľa informovať klienta o tom,  
 že nahliadne do úverového registra (už nebude  

 potrebný súhlas klienta) a zároveň oznámiť 
 klientovi skutočnosť, že úver nebol schválený 
 z dôvodu uvedených informácií v úverovom 
 registri, ak sa tak stane
• dôsledky porušenia povinnosti (bezúročnosť 
 a bezpoplatkovosť)
• právo na premyslenie a právo na odstúpenie od 
 zmluvy (spotrebiteľ bude mať právo premyslieť  
 si zmluvu o úvere do 14 dní. Ak spotrebiteľ prá- 
 vo na premyslenie využije, nemá právo na odstú- 
 penie od zmluvy do 14 dní po uzatvorení zmluvy) 
• limitáciu náhrady nákladov veriteľa pri pred- 
 časnom splatení úveru

• osobitné povinnosti finančných sprostredkova- 
 teľov (finančný sprostredkovateľ bude pred  
 vykonaním akýchkoľvek činností sprostredkova- 
 nia úverov na bývanie povinný poskytnúť spotre- 
 biteľovi informácie o:

a) spôsobe výpočtu poplatku a iných nákladov súvi- 
 siacich so sprostredkovanou finančnou službou, 
b) výške peňažného plnenia alebo nepeňažného 
 plnenia, ktoré majú veriteľ alebo tretie strany  
 finančnému sprostredkovateľovi zaplatiť,
c) práve požadovať informácie o rozdieloch vo 
 výškach peňažného plnenia, ktoré prijíma fi- 
 nančný agent za vykonávanie finančného spros- 
 tredkovania od jedného veriteľa alebo viacerých 
 veriteľov (na písomné požiadanie klienta).

Čo povedať na záver... V roku 2014 prijala Európ-
ska komisia „hyposmernicu“ s cieľom minimalizovať 
v právnych predpisoch členských štátov EÚ rozdie-
ly, ktoré v oblasti regulácie a dohľadu nad úvermi 
na bývanie vytvárajú prekážky, ktoré obmedzujú 
úroveň cezhraničnej činnosti na strane ponuky aj 
dopytu, čím sa znižuje konkurencia a výber na trhu. 
Verme spoločne, že nový zákon zlepší podmien-
ky pre vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu 
s cieľom jednotného právneho rámca v oblasti úve-
rov a minimalizácie administratívnej záťaže pre veri-
teľov a sprostredkovateľov úverov.  

•

Legislatíva

Predstavujeme našich najlepších



Rozsiahla ponuka poistnej ochrany
Poistenie pre prípad smrti
Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu

Denné dávky / odškodné
Chirurgické zákroky

Kritické ochorenia
Invalidita
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