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Finančné 
sprostredkovanie

K ým pred pár rokmi sa sprostred-
kovateľ rovnal hlavne predajcovi 
poistenia a investícií, dnes je tento 
sektor najväčším predajcom úve-

rov na slovenskom trhu. Návyk Slovákov ísť 
si po úver tam, kde má bežný účet, sa úpl-
ne zmenil. Namiesto toho sa obracajú na 
sprostredkovateľov, ktorí nielen porovnajú 
výhodnosť jednotlivých ponúk, ale majú aj 
dostatočný tlak na to, aby vedeli vyjednať 
lepšie podmienky. Hoci všade v Európe pa-
dali úrokové sadzby, na Slovensku – aj vďa-
ka sprostredkovateľom a tomu, že sa sadzby 
ľahšie porovnávali – padali najstrmšie. Z hy-
potekárne najdrahšej krajiny sa Slovensko 
„prepadlo“ medzi najlacnejšie. Pre banky 
to znamená nižšie marže a väčšiu závislosť 
od externých sietí, o ktorej hovorí i Národ-
ná banka Slovenska (NBS). Pre klienta je to 
však pozitívum.

Pravidlá v zákonoch už sú
Svoj podiel na tomto trende má i legislatíva, 
ktorá neustále zvyšuje nároky na informo-
vanosť klienta. Kto by si dnes chcel ísť zistiť 
presné podmienky hypotéky aspoň v najväč-
ších bankách, má pred sebou niekoľko hodín 
papierovania. Je preto fajn, ak dokáže túto 
časovú záťaž hodiť na iné plecia.

Ministerstvo financií vidí však sprostred-
kovateľskú oblasť inak a už vlani prejavilo 
svoju nespokojnosť s tým, že predajcovia fi-
nančných služieb žijú z provízií, ktoré nie sú 
klientom známe a mohli by preto radiť zle 
s vidinou lepšej provízie. Túto otázku pritom 
už dlhšie rieši tak trh – veľké predajné sie-
te dávajú za rovnaké produkty rovnaké pro-
vízie práve preto, aby rozdiely v odmenách 
nezvádzali k zlému predaju –, ako aj legisla-
tíva. Tá umožňuje už dnes každému kliento-
vi vyžiadať si od predajcu informáciu o tom, 
koľko dostane za uzavretie zmluvy. Nehovo-
riac o tom, že zákon už viac ako desaťročie 
klientovi umožňuje, ak má pocit, že mu pre-
dajca vybral nevhodný produkt na to, čo po-
treboval, obrátiť sa na súd a žiadať vrátenie 

Tento rok zmení podobu 
sprostredkovateľského 
biznisu na Slovensku
Prechod na smernicu o distribúcii poistenia majú 
už sprostredkovateľské domy za sebou, čaká ich ešte 
úprava provízií, ktorých definitívna podoba je neistá

Ján Záborský
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ILUSTRÁCIA – ZSOLT LUK ÁCS

Čo externé siete naozaj 
hnevá, je fakt, že pravidlá 
odmeňovania sa limitujú len 
pre ne, nie pre pobočkové 
siete bánk

BrandCom NMH210898/02

BrandCom NMH211340/01

peňazí, prípadne odškodnenie. Sprostred-
kovatelia sú pre takýto prípad povinne po-
istení. Zatiaľ však žiadna väčšia vlna podob-
ných sporov neprebehla. V Spojenom krá-
ľovstve sa však takzvaný mis-selling – predaj 
produktov nevýhodných pre klientove potre-
by – stal po nedávnej kríze veľkým hlavybô-
ľom pre sprostredkovateľov aj poisťovne. Na 
odškodneniach za zlé odporúčania vyplatili 
dohromady miliardy eur.

Najhoršie nápady už zmizli
Pôvodne sa ministerstvo financií pustilo do 
širokej regulácie provízií všetkých hlavných 
oblastí sprostredkovania popri úveroch aj ži-
votného a neživotného poistenia. Ale veľkou 
chybou bolo, že si vybralo rovnaký prístup 
pre všetky oblasti. Konkrétne, že nastaví ma-
ximálnu províziu ako podiel z ceny poistky 
a rozloží ju na niekoľko rokov. V prípade ne-
životného poistenia narazil rezort nielen na 
okamžitú kritiku sprostredkovateľov, ale aj 
NBS a poisťovní.

Neživotné poistky sa obnovujú každo-
ročne, preto existovala veľká šanca, že by 
o ďalšie časti provízie predajcovia jednodu-
cho prišli.

Navyše neživotné poistenie pokrýva širokú 
škálu produktov: kým limit na provízie by až 
tak neprekážal pri jednoduchých produktoch 
typu cestovného poistenia, pre poisťovanie 
podnikateľov a zložitých rizík by bol likvidač-
ný. V týchto prípadoch totiž sprostredkova-
telia fungujú ako predĺžená ruka poisťovne 
a pomáhajú napríklad pri hodnotení rizík 
v podnikoch či asistujú pri likvidácii. Tieto 
činnosti by z obmedzených provízií robiť ne-
vedeli. Zároveň by to znamenalo koniec pre 
viacero malých špecializovaných poisťovní, 
ktoré sa pri predaji produktov a likvidácii spo-
liehajú výlučne na maklérske siete. Bez nich 
by služby naďalej nevedeli poskytovať. Mno-
ho špecifických produktov pre osobitné prie-
myselné odvetvia pritom na Slovensku pre-
dávajú len tieto malé poisťovne. Menšia kon-

kurencia by potom mohla znamenať, že by 
sa časť poistných produktov stala aj cenovo 
menej dostupnou. V ďalších verziách zákona 
ministerstvo financií nakoniec od limitova-
nia provízií v neživotnom poistení upustilo.

Zostala len odkupná hodnota
Pri životnom poistení nakoniec úprava pro-

vízií vypadla takisto, hoci aj tam sa mala vy-
plácať postupne. Mimochodom, takýto mo-
del už dávnejšie zaviedli viaceré veľké siete, 
najširšie fungujú v Partners Group. Ako vy-
svetľuje šéf firmy Juraj Juras, je to zaujímavej-
šie pre predajcu aj klienta, pretože má väčšiu 
motiváciu sa mu dlhodobo venovať.

Čo v návrhu zákona ostalo, je rozloženie 
odkupnej hodnoty na začiatku poistného 
vzťahu. Dlho platí pravidlo (aj keď nie výluč-
né), že odkupná hodnota, teda suma, ktorú 
dostane klient pri skončení poistného vzťa-
hu, je pri sporivom životnom poistení v pr-
vých rokoch nulová. Z peňazí, ktoré pois-
ťovni posiela, smeruje prakticky všetko na 
krytie rizika a tvorbu rezervy. Ak sa klient 
rozhodne skončiť zmluvu predčasne, pois-
ťovňa z jeho úspor vykryje svoje náklady na 
províziu. Vo väčšine prípadov to znamená, 
že klient po prvom či dvoch rokoch žiadne 
peniaze naspäť nedostane.

Dlhšie trvanie má význam...
Rezort financií chce toto pravidlo spraviť vý-
hodnejšie pre klienta a zvýši tak odkupnú 
hodnotu, ktorú musí klient dostať v prvých 
rokoch naspäť. Mohlo by to viesť k dlhšiemu 
pretrvávaniu zmlúv, takzvanej perzistencii, 
ktorá je aj v záujme poisťovní, pretože im šet-
rí náklady na získavanie nových klientov. Ako 
hovorí Roman Juráš z Generali, každé per-
cento vyššej perzistencie znamená pre veľkú 
poisťovňu státisíce eur. Aj preto napríklad za-
čala poisťovňa tento rok ponúkať všetky no-
vé zlepšenia poistiek aj pre držiteľov starších 
zmlúv. Práve kvôli tomu, aby nepotrebovali 
meniť poistku každých pár rokov.

... aj pre klienta
Je to aj v záujme klienta. Na Slovensku sa do 
piatich rokov končí viac než polovica život-
ných poistiek. Ak sa klient prepoistí, prechá-
dza nanovo hodnotením zdravotných rizík. 
A s rastúcim vekom cena rizika rastie. Ak 
ide o sporivú poistku, zároveň to znamená, 

PARTNERS GROUP SK dosiahla stretégiou kvality pozíciu trhovej jednotky

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK si už desať rokov 
udržiava stabilnú pozíciu na trhu finančných služieb 
a vykazuje kontinuálny rast. Potvrdila to aj v roku 
2017, v ktorom celkové ročné tržby dosiahli viac 
ako 30 miliónov eur. S objemom viac ako 82-tisíc 
sprostredkovaných zmlúv sa rok 2017 stal produkčne 
najúspešnejším v histórii spoločnosti.

ŽIVOTNÉ POISTENIE AKO OCHRANA PRED 
STRATOU PRÍJMU
Segment životného poistenia sa v minulom roku na 
celkovom objeme portfólia podieľal druhým najväčším 
podielom a tvoril 26 percent z celkového množstva zmlúv. 

„Vhodne nastavené životné poistenie pomôže vykryť 
rozdiel medzi príjmami a výdavkami práve v čase, keď 
dôjde k náhlemu poklesu príjmu z dôvodu neočakávanej 
životnej udalosti,“ hovorí Juraj Juras, generálny riaditeľ 
PARTNERS GROUP SK

INVESTÍCIE – SÚČASŤ FINANČNÉHO PLÁNU
Kľúčovou zložkou portfólia sa stali investície ako efektívny 
nástroj na budovanie aktív klientov spoločnosti. Objem 
sprostredkovaných investícií dosiahol v roku 2017 úroveň 
viac ako 160 miliónov eur, čo predstavovalo medziročný 
nárast až o 34 percent. Práve investície mali na celkovom 
objeme zmlúv najväčší podiel – až 30,5 percenta.

PRÍPRAVA NA DÔCHODOK A FINANCOVANIE 
BÝVANIA
V počtoch uzatvorených zmlúv ďalej dominovala oblasť 
neživotného poistenia, starobného dôchodkového 
poistenia, úverov a doplnkového dôchodkového 
sporenia. Na neživotné poistenie pripadalo  
v minulom roku 22,5 percenta z celkového objemu 
zmlúv, nasledovala oblasť starobného dôchodkového 
sporenia s objemom 12,7 percenta, sprostredkovanie 
úverov s objemom 6 percent a oblasť doplnkového 
dôchodkového sporenia s 2,3-percentným podielom 
na celkovom objeme zmlúv.

ODBORNÝ PARTNER

Ochrana spotrebiteľa je správna, 
ale zásahy do trhu nie
Na úvod treba povedať, že regulačné trendy na trhu finančných služieb sú realitou a prichádzajú 
z Bruselu. Smerujú najmä k väčšej ochrane spotrebiteľa a treba ich považovať za kultiváciu 
prostredia. Druhou stranou mince sú implementačné mechanizmy a dôraz, s akým k regulácii 
pristupujú národné vlády. Slovensko sa pri implementácii mnohých nariadení z EÚ už viackrát 
predviedlo v polohe „pápežskejší ako pápež“. Takto sme vnímali aj prvý návrh z dielne MF 
SR, ktorý by prakticky pochoval trh finančných sprostredkovateľov. To by zásadne obmedzilo 
spotrebiteľský komfort, ktorý na trh finančných produktov priniesli práve sprostredkovatelia. 
Dnes je na stole nový návrh, ktorý už schválila aj vláda a ide do parlamentu. Treba povedať, že je 
omnoho vyváženejší ako ten prvý, ale obsahuje aj mnoho vecí, s ktorými sa nedá súhlasiť.

Nezmyselný strop pre provízie 
za úvery na bývanie
Návrh zákona napríklad zbytočne stano-
vuje maximálnu výšku provízie banky pre 
sprostredkovateľa za predaj hypotéky na 
úroveň 1,5 % z hodnoty úveru. A navyše 
– ešte nezmyselnejšie – stanovuje, že 
táto musí byť vyplatená postupne počas 
troch rokov. Zdôvodnenie takéhoto po-
stupu nepoznáme.
MF SR pritom deklarovalo, že nechce 
vstupovať do vzťahov dvoch finančných 
inštitúcií. Ale presne týmito dvoma ná-
vrhmi to robí. Určenie stropu a dokonca 
určenie spôsobu výplaty provízie zásad-
ne obmedzujú trhovú voľnosť vzťahov. 
Zároveň to nijako nevplýva na postave-
nie spotrebiteľa a nezvyšuje jeho spot-
rebiteľský komfort. Nehovoriac o tom, že 
rozloženie výplaty provízie postaví tisíce 
sprostredkovateľov do neriešiteľnej situ-
ácie. Ide o živiteľov rodín, ktorí zrazu za-
robia v prvom roku podľa nového zákona 
len 50 %, pretože len toľko budú môcť 
v rámci svojej provízie v prvom roku do-
stať.
Mnohí to nezvládnu, odídu z trhu a budú 
si hľadať inú prácu. Menší počet kvalifi-
kovaných sprostredkovateľov následne 
spôsobí, že bežní klienti budú mať hor-
ší prístup k úverom. Dostatočný počet 
kvalifikovaných sprostredkovateľov, ktorí 
aktívne vyhľadávajú klientov, má zásad-
ný vplyv na počet a výšku udelených 
úverov na bývanie. Navyše – kvalifikova-
ní sprostredkovatelia dokážu pre klientov 
nielen získať veľa úverov, ale aj veľa kva-
litných a nízko úročených úverov. Dokážu 
sa za klienta kvalifikovane pobiť, pretože 
to je ich práca.
Pokiaľ ich bude menej, utrpia tým najmä 
klienti. Pretože kvalifikovaný a skúse-
ný finančný sprostredkovateľ je vždy na 
strane klienta. Keď ho chce získať, musí 
mu ponúknuť dobrý produkt, a ten mu 
ponúkne vtedy, keď efektívne vyjednáva 
s bankami. Navyše má prehľad, informá-

cie, vie dobre poradiť a vie, čo je na trhu 
k dispozícii.

Informačné formuláre, ktoré sa nedajú 
vyplniť
V súlade s deklarovaným záujmom posil-
niť práve spotrebiteľov MF SR navrhuje 
v novele nové vzory informačných doku-
mentov, ktoré majú slúžiť na to, aby klient 
pri podpise poistnej zmluvy mal možnosť 
vidieť, koľko je provízia pre agenta, res-
pektíve aké sú distribučné náklady na 
konkrétny produkt.
Myšlienke rozumieme, ale vždy sme pri 
diskusiách s MF SR tvrdili, že sprostred-
kovatelia nemajú problém so zverejňova-
ním výšky svojej provízie a dokonca to už 
aj robia. Problém je s formou, ktorú návrh 
zákona vyžaduje. Tá je vlastne nesplni-
teľná. Pretože návrh formulára hovorí 
o nákladoch na distribúciu konkrétneho 
produktu konkrétnemu spotrebiteľovi a to 
sú údaje, ktoré agent v danom okami-

hu nemá k dispozícii. Ak má ručiť za ich 
správnosť – to tiež návrh vyžaduje –, tak 
vlastne nevie túto povinnosť splniť. Čiže 
je to nesplniteľné a zmätočné.
Východiskom by mohlo byť, aby sa také-
to informácie – napríklad v kvartálnych 
periódach – objavovali na stránkach po-
isťovní. A aj to iba v podobe priemerných 
nákladov na jednotlivé typy produktov za 
uplynulý kvartál. Tlačiť v tomto prípade 
na detailné informácie o každom jednom 
produkte vnímame ako zbytočnú admi-
nistratívnu záťaž, ktorá nemá pre nikoho 
význam a navyše je v mnohých ohľadoch 
aj nevykonateľná.

Odkupná hodnota je správne riešenie
V oblasti investičného a kapitálového ži-
votného poistenia sa regulátor rozhodol 
nestanovovať výšku odmeny sprostred-
kovateľa, ale ide cestou odkupnej hod-
noty. Tejto filozofii rozumieme a takto sa 
skutočne dá hovoriť aj o regulácii, ktorá 
má konkrétny dosah na zlepšenie posta-
venia spotrebiteľa.
Diabol je tu však skrytý v číslach. Sú-
časný návrh výšky odkupnej hodnoty 
pre prvé tri roky takéhoto poistenia je 
50, 60, 80 percent v poradí rokov. To by 
znamenalo pre trh investičného a kapi-
tálového poistenia prakticky koniec, pre-
tože produkt ako taký by sa stal úplne 
nerentabilným. Náš návrh je 40, 50, 60 
percent a v ďalších rokoch už bez regulá-
cie. Takto zabezpečíme trvácnosť zmlúv 
a – áno, posilníme aj postavenie klientov 
a zlepšíme v ich prospech starý model 
odkupu kapitálového a investičného ži-
votného poistenia. Ten si už novelizáciu 
naozaj zaslúži a je správne, že sa to ide 
riešiť.

Keď to zhrnieme – v navrhovanom 
zákone je viacero vecí, s ktorými sa 
súhlasiť dá, a niekoľko vecí, ktoré zá-
sadne odmietame ako neodôvodnené 
alebo až vyslovene nezmyselné.

Martin Lancz, predseda Predstavenstva 
Asociácie finančných sprostredkovateľov 
a finančných poradcov (AFISP)
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uvažujú napríklad o tom, 
že budú dočasný výpadok 
provízií predajcom vykrý-
vať. Iní sa spoliehajú na to, 
že im dočasnú stratu tržieb 
vynahradí rast. „V segmen-
te sprostredkovania úverov 
máme 50-percentný rast 
oproti rovnakému obdobiu 
minulého roka, a preto verí-
me, že napriek zmenám po-
čet našich biznis partnerov 
vzrastie,“ hovorí Andrej De-
ďo z Winners Group, jednej 
z veľkých sprostredkovateľských skupín na tr-
hu.Keďže však nejde o finálnu podobu návr-
hu, je tu šanca na zmenu: „Predpokladáme, 
že v rámci koncepcie novej vlády premiéra 
Pellegriniho, ktorá ako jeden z prvých krokov 
vyhlásila boj proti zbytočnej regulácii bude 
táto legislatívna zmena v parlamente pozme-
nená a sprostredkovanie úverov zostane bez 
obmedzeni,“ hovorí šéf maklérskeho domu 
Univerzal a prezident AFISP Martin Lancz.

Dá sa očakávať, že sprostredkovateľské fir-
my budú viac tlačiť na predaj iných produk-
tov než úverov. Práve kvôli tomu, že tam ne-
budú mať obmedzenia na provízie. Takýto 

tlak nemusí byť vždy výhod-
ný pre klienta. „Táto úprava 
ide proti ochrane práv spot-
rebiteľa vo všetkých sme-
roch. Externý sprostredko-
vateľ je človek, ktorý zastu-
puje záujem klienta. Keď sa 
touto úpravou poškodia ma-
lí sprostredkovatelia, výsled-
kom bude koncentrácia do 
zopár veľkých firiem na tr-
hu, ktoré si môžu ešte viac 
diktovať podmienky. Tým-
to klient určite nezíska nič,“ 

tvrdí R. Adam. Čo externé siete naozaj hne-
vá, je fakt, že pravidlá odmeňovania sa li-
mitujú len pre ne, nie pre pobočkové siete 
bánk. Tam si budú môcť nastavovať odme-
ňovaciu politiku podľa ľubovôle, teda aj nad 
limit, ktorý je pre externú sieť nepovolený.

Drobní neuspeli
Práve malí sprostredkovatelia môžu na zme-
ne stratiť najviac, obzvlášť ak nemajú silné 
finančné zázemie, ktoré by im vykrylo vý-
padok provízií. Ich hromadnú pripomienku 
podporilo viac než osemsto ľudí, čo z nej ro-
bí jednu z najúspešnejších verejných pripo-

mienok. Okrem iného to znamená, že zástup-
covia verejnosti mali šancu ísť na rozporo-
vé konanie na ministerstvo. Napriek tomu 
sa nezdá, že by rezort ich postoje bral do  
úvahy.

Šanca pre alternatívy
Hlavne pri poskytovaní úverov v nízkych su-
mách to môže znamenať zásadnejšiu zmenu. 
Pri nich sa provízia scvrkne vplyvom 1,5-per-
centného stropu natoľko, že nebude pre pre-
dajcov zaujímavé ich pre klientov porovnávať. 
R. Adam očakáva, že to rozbehne fungovanie 
alternatívnych zdrojov financovania, naprí-
klad peer-to-peer pôžičiek. Podľa NBS zatiaľ 
nemajú veľký vplyv. Ak by však ich význam 
rástol, mohlo by sa to zmeniť. Na rozdiel od 
tradičných úverových kanálov zatiaľ peer-to-
-peer pôžičky nepodliehajú zásadnejším re-
guláciám, aj keď ochranu klienta si dobro-
voľne nastavili zhruba na úroveň trhových 
požiadaviek. Práve kvôli vlastnej dôveryhod-
nosti. EÚ aktuálne hľadá spôsob, ako dostať 
tento nový segment do regulácie, podobné 
cesty chce hľadať i NBS, ak to bude potreb-
né. Bolo by však iróniou, ak by rast peer-to-
-peer pôžičiek podporil práve zákon minis-
terstva financií.  
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že na sporenie klientovi ply-
nie menej peňazí. Nehovo-
riac o tom, že znovu zaplatí 
za predaj poistky a odznova 
mu plynú takzvané ochran-
né lehoty. Počas nich nie je 
krytý, ak napríklad dosta-
ne nejakú z civilizačných 
chorôb. Na vyššiu perzisten-
ciu tlačia aj iné štáty, avšak 
inými metódami než zákon-
ným obmedzovaním proví-
zií. Napríklad tak, že ponú-
kajú daňové zvýhodnenie 
na vybrané produkty, av-
šak len vtedy, ak klient dodr-
ží dohodnuté trvanie poist-
ky. Inak musí daňovú úľavu 
štátu vrátiť. Takéto opatre-
nie má dvojitý efekt: jednak 
tlačí na pretrvávanie zmlúv, 
ale hlavne podporuje indivi-
duálnu ochranu klienta a je-
ho sporenie na penziu.

Zmena ponuky
Bude to výzva pre sprostred-
kovateľa, aby produkty na-
ozaj kvalitne predával a ne-
riskoval tak storno. Toto pravidlo sa však tý-
ka len takzvaných rezervotvorných poistiek. 
Tie sú momentálne na ústupe a nový zákon 
to ešte posilní. Ako hovorí Rudolf Adam, šéf 
Finportalu, ktorý tvorí platformu pre men-
šie sprostredkovateľské firmy, po úprave „sa 
zrejme zmení ponuka v rámci životného po-
istenia. Dnes už väčšiu časť ponuky pre klien-
ta tvorí rizikové poistenie, lebo to zodpovedá 
jeho reálnym potrebám. Sporenie už klient 
nechce riešiť cez životné poistenie.“ Stále však 
platí, že na investičné životné poistenie sa 
po schválení návrhu bude vzťahovať obme-
dzenie, s ktorým sa iné investičné nástroje  
nemusia stretávať, čím vznikajú nerovné pra-
vidlá.

Tlak aj pravidlá
V poisťovniach na posun v predaji investič-
ného poistenia vplýval práve tlak sprostred-
kovateľov. Tí majú v ponuke tak poistenia, 
ako aj investičné nástroje, ktoré pri predaji 
vychádzajú pre klienta výhodnejšie. Poisťov-
ne tak síce prišli o časť predpísaného poist-
ného, ale aj o riziká vyplývajúce zo správy 
peňazí v mene klienta. Zosilňujúca sa európ-
ska legislatíva, ktorá tlačí na porovnávanie in-
vestičných produktov, k tomu len prispieva. 
Nie nevyhnutne preto, že by investičné po-
istky boli automaticky nevýhodné. No kvôli 
porovnaniu musia obsahovať (keďže sú po-
istky) aj rizikovú časť a takzvané biometric-
ké riziko, zviazané s konkrétnym používate-

ľom. Túto zložku čisto investičné produkty 
nemajú, a tak vyzerajú príťažlivejšie. Navy-
še nevhodný prepočet pri biometrickom ri-
ziku ( jednotný formulár by nebol nastavený 
na konkrétneho klienta) znamená pri pois-
ťovniach obavu z budúcich súdnych sporov, 
ak by konkrétny produkt mal inú výkonnosť 
než ten modelový.

Úvery sú problém
Vo finálnej podobe návrhu ešte ostala úpra-
va provízií v úverovom biznise – môžu do-
stať najviac 1,5 percenta z hodnoty úveru, 
vyplatené počas troch rokov. Práve toto vy-
voláva veľ ké obavy hlavne v sieťach, kto-
ré sa do úverovania pustili vo veľkom. Tie 

Čo sa zmení
  Odkupná hodnota 
rezervotvorných životných 
poistiek má byť nenulová 
aj v prvých rokoch 
poistenia.

  Na úvery sa má vzťahovať 
maximálne 1,5-percentná 
provízia.

  Vyplácanie provízie bude 
rozložené do troch rokov.

Brokeria predstavila 
unikátny systém 
odmeňovania
Spoločnosť Brokeria priniesla na 
trh nový systém odmeňovania 
finančných sprostredkovateľov. 
Na unikátnom štrukturálnom 
modeli môžu participovať noví aj 
skúsenejší spolupracovníci.
Jasne nastavené pravidlá 
kariérneho rastu
Pozícia finančného sprostredko-
vateľa patrí k jednej z najlepšie 

platených profesií na Slovensku. 
Na rozdiel od bežného zamestna-
nia umožňuje navyše flexibilný 
pracovný čas, nadštandardné 
vzdelávanie, množstvo benefitov, 
ale hlavne slobodu a dostupný 
kariérny rast. 
To všetko považuje spoločnosť 
Brokeria za hlavné výhody práce 
finančného sprostredkovateľa. 
Neustále zlepšuje nastavenie 
systému spolupráce a podpory 
podnikania.
Každý sprostredkovateľ je kľúčový
Čo inovácie znamenajú v praxi 
a ako sa dotknú sprostredko-
vateľov, vysvetľuje Ing. Michal 
Škantár, územný riaditeľ: 
„Kľúčových spolupracovníkov 
nielen zapájame do riadenia 

spoločnosti, ale sa s nimi vieme 
o dosiahnutý zisk aj podeliť.“

„Spolupracovníci a riaditelia 
Brokerie majú možnosť získať 
aj podiel na zisku a kmeňových 
akciách spoločnosti,“ dodáva. 
Unikátny štrukturálny mod-
el dáva príležitosť súčasným, 
ale i budúcim spolupracovní-
kom participovať na trhovom 
úspechu spoločnosti a získať 
tak lukratívnu odmenu za svoje 
výkony. 

Prvé bonusy už v tomto roku
Prvé výhody nového systému 
odmeňovania a kariérneho rastu 
pocítia spolupracovníci Brokerie 
už v tomto roku. Spoločnosť vy-
platí svojim riaditeľom mimoriadny 
marketingový príspevok vo výške 
112.000 €. Ide o odmenu za 
dosiahnuté hospodárske výsledky 
v roku 2017, ktoré boli vo výške 
7,2 mil. €.
Vyplatenie marketingového bonusu 
je dôkazom jedinečnosti firemného 
štrukturálneho modelu Brokerie. 
Na rozdiel od iných si už dávno 
uvedomuje, že lepšiu budúcnosť 
vie vytvoriť len spoločne so svo-
jimi spolupracovníkmi.

Spolu tvoríme 
lepšiu budúcnosť

www.brokeria.sk

MÁM
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Dominika Cibulková
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I van má malú sprostredko-
vateľskú firmu už desať ro-
kov, zoznámili sme sa pro-
stredníctvom jeho spokoj-

ného klienta. Ľuďom v okolí sa 
aj so štyrmi spolupracovníkmi 
stará o poistky, úvery a investí-
cie. „Nápad rozdeliť vyplácanie 
provízií za úvery na tri roky a za-
stropovanie najviac 1,5 percenta 
z úveru mojim ľuďom zníži príj-
my prakticky pod hranicu mini-
málnej mzdy,“ vysvetľuje. S tým, 
že je na tom ešte dobre, pretože 

úvery tvoria len zhruba polovi-
cu jeho portfólia, tej druhej sa 
legislatíva nakoniec veľmi nedo-
tkne. „Ale poznám takých, čo ro-
bia hlavne úvery, tí nebudú mať 
šancu prežiť,“ dodáva.

Nemajú ako preklenúť obdo-
bie, než dostanú celú províziu. Tú 
navrhovaná legislatíva namiesto 
jednej vyplatenej sumy delí na tri 
časti, vyplácané počas troch ro-
kov. Takže tržby z veľkých úve-
rov padnú v prvom roku na treti-
nu. Malé úvery prestanú byť pre 

predajcov zaujímavé úplne. Ma-
ximum 1,5 percenta zo všetkých 
úverov znamená, že predávať ma-
lé úvery sa neoplatí. „Aj vybaviť 
desaťtisícový úver sú hodiny pa-
pierovačiek, dopĺňania informá-
cií, telefonovania. A pri takejto 
sume dostanete najviac stopäťde-
siat eur, rozdelených na tri roky,“ 
dodáva Ivan.

Pre klienta nič
Sám si myslí, že legislatíva až tak 
nepoškodí veľkých sprostredko-

vateľov, tí svojim predajcom bu-
dú vedieť poskytnúť preklenovací 
úver na rozdelenú províziu, takže 
ich príjmy neklesnú. Skôr odstrá-
ni malých, po ktorých si tí veľkí 
rozdelia klientov. A neublíži ani 
bankám, ktorým akurát zjedno-
duší situáciu pri storne. Nebudú 
si musieť provízie vymáhať nazad. 
Nasleduje logická otázka – ako sa 
to dotkne klientov, pre ktorých sa 
táto zmena údajne robí. „Tí do-
stanú ďalší papier s informáciou 
o mojej provízii, čo je informácia, 
ktorú im dávam aj tak už dnes.“

Ivan hovorí, že si vytvoril re-
zervu, aby v prípade problémov 
vedel firmu ťahať minimálne pol 
roka aj pri nulových tržbách. „Ale 
určite sú aj takí, čo rezervu nema-
jú, prípadne len začínajú alebo 
robia iba úvery. Tých to ovplyv-
ní zásadne,“ myslí si.

Viac než desaťtisíc
Dôvodová správa k zákonu ho-
vorí, že malých a stredných pod-
nikateľov sa zákon nijako nedo-
tkne, logika však hovorí nie-
čo iné. V podobnej situácii ako 
Ivan, v malej firme s jedným či 
viacerými finančnými agentmi, 
je registrovaných až 11-tisíc distri-
bútorov poistenia, úverov či in-
vestícií. Ak sa berú do úvahy aj 
ich domácnosti, hovoríme o do-
sahu na zhruba 25-tisíc Slovákov, 
ktorým sa na budúci rok zásadne 
prepadne príjem. Viacerí drobní 
sprostredkovatelia navrhujú lo-
gické zmeny: zaviesť dlhšie pre-
klenovacie obdobie, aby sa stihli 
zmene prispôsobiť postupne, či 
nechať v zákone viacero možnos-
tí vrátane jednorazového vyplá-
cania provízie.

Zmeny už prešli
Nič – okrem politických bodov – 
vládu nenúti prijať zákon s plat-
nosťou od budúceho roka. Rie-
šenie provízií nie je súčasťou 
žiadnej európskej legislatívy. Aj 
v smernici IDD, ktorá na Sloven-
sku platí od februára tohto roka, 
nakoniec nie je úprava provízií 
v poistení. Po niekoľkých poku-
soch Európska komisia vzda-
la snahu tieto provízie nejakým 
spôsobom riešiť, pretože systé-
my jednotlivých krajín majú svo-
je osobitosti. Ministerstvo financií 
v pôvodnej podobe svojho návr-
hu malo ambíciu zasiahnuť aj ži-

Pre malých predajcov 
budú obmedzenia provízií 
likvidačné
Drobných samostatných distribútorov finančných produktov je 
viac než desaťtisíc, rozdelenie provízií na úvery pre nich znamená 
prudký prepad tržieb, ktorý nemusia vedieť vykryť

Ján Záborský

ZBAV SA 
ŠÉFA
Získajte nezávislosť 
vo svete finančného 
sprostredkovania

Slobodná voľba
Vy rozhodnete, koľko, kedy a�s�kým

budete spolupracovať.

Moderné
technológie

K našej práci používame softvér 
a�aplikácie, ktorých funkcionalita uľahčuje 

našim finančným sprostredkovateľom 
každodennú�prácu.

Silný partner
Na ceste za úspechom Vás sprevádza 

silný�a�spoľahlivý partner.

Minimalizácia
vstupného�kapitálu

Minimalizujeme Váš vstupný kapitál a čas 
pri�zakladaní spoločnosti, prípadne pri 

začlenení sa do existujúcej firmy.

Výplata 4x za mesiac
Provízie vám budú vyplatené

každý týždeň.

Jedinečnosť
a�vlastná identita

Budujete si kariéru podľa vlastných predstáv, 
v ktorej hlavné slovo majú jedinečnosť, 
individualita a kvalita, a ktoré umožnia 

dosiahnuť výsledky podľa Vašich očakávaní.

NMH210525/01
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Vďaka nám si 8 000 z vás
prilepší o viac ako 29 100 000 eur.

Patríte medzi nich?

Je skvelé, keď spokojní klienti dostanú svoju výplatu poistného plnenia pri dožití z kapitálového 
a investičného životného poistenia. Aj vďaka dobrej starostlivosti našich spolupracovníkov 

sa v rokoch 2018 a 2019 môže 8 000 ľudí tešiť na svoje zhodnotené peniaze a splniť si niektoré 
zo svojich snov. Sme pripravení aj naďalej pomáhať pri zhodnocovaní majetku našich klientov.
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votné a neživotné poistenie, 
návrh bol však natoľko ne-

kompetentný, že by prakticky zni-
čil obe odvetvia. Nakoniec v ná-
vrhu preto ostalo len maximum 
provízií na úvery a ich vypláca-
nie na viac rokov a ešte úprava 
vyplácania odkupnej hodnoty 
pre životné poistenie. Ktoré síce 
skomplikuje prepočítavanie život-
ných produktov, ale ide o férovej-
šiu voľbu pre klientov. Odkupná 
hodnota sa však týka len takzva-
ných rezervotvorných poistiek, 
teda takých, ktoré majú aj sporia-
cu zložku. Od nich poisťovne po-
stupne upúšťajú: pri tých kapitá-
lových v minulých rokoch muse-
li dotvárať desiatky miliónov eur 
na garantované zhodnotenia, čo 
znížilo ich apetít na predaj. Dnes, 
naopak, sú garantované výnosy 
prakticky na nule, čo zasa poistky 
robí nezaujímavými pre klientov.

Poisťovne priznávajú, že 
sprostredkovatelia tiež vysvetľujú 
klientom, že je rozumnejšie uzav-
rieť poistku hlavne na riziká a na 
sporenie si zvoliť investičné pro-
dukty, ktoré majú iné podmienky 
a nižšie poplatky. Preto celý po-
istný sektor postupne prechádza 
na rizikové životné poistky, aj keď 
to znamená, že sa to dočasne od-
zrkadlí na nižšom predpísanom 
poistnom. Pre klienta je to však 
atraktívnejšie riešenie. Zároveň 
to značí, že zákonom navrhova-
ná úprava odkupnej hodnoty ich 
bude trápiť len pri minime predá-
vaných nových poistiek.

Riešenie nie je
Pre malých podnikateľov v pre-
daji finančných produktov exis-
tuje pomerne málo riešení, ako 

situáciu pozitívne vyriešiť. Jednou 
z nich by bol väčší predaj poist-
ných a iných produktov, na ktoré 
sa nevzťahujú obmedzenia proví-
zií. No nie všetci majú na to po-
trebné skúšky a licencie, čo by 
si vyžiadalo dodatočné časové 
a finančné investície. A nie vždy 
to znamená výhodu pre klienta: 
ak sa dnes zodpovedne starajú 
o klientov, tí nepotrebujú nové 
poistky či iné produkty. Tie by 
slúžili výlučne na získanie pro-
vízie. Čo je presne to správanie, 
ktorému by zákonodarca chcel 
v rámci ochrany spotrebiteľa 
predchádzať. V zásade jediné, čo 
by pomohlo, je posunúť platnosť 
zákona, ale aj tak by to nemuselo 
na prípravu stačiť všetkým.

Konsolidácia už prebieha
Združovanie do broker poolov – 
spoločností, ktoré poskytujú ma-
lým firmám informačné zázemie 
a spracovanie zmlúv výmenou za 
podiel na províziách – nie je rie-
šením, pretože znížením admi-
nistratívy síce podnikateľ ušetrí, 
ale výpadok provízií pocíti tak 
či tak. Zmysel má spájanie sa do 
väčších celkov s finančne silnejší-
mi partnermi, ktorí budú vedieť 
zvládnuť dočasný výpadok príj-
mov. To sa už dnes deje: menšie 
firmy s veľkým kmeňom klien-
tov sa spájajú, prípadne sa distri-
bútori snažia predať svoje kme-
ne klientov veľkým distribučným 
firmám. Úspech záleží na sklad-
be klientely: kto má hlavne neži-
votné poistky, má skôr smolu. Ide 
o krátke zmluvy, ktorých klien-
ti sa môžu prepoistiť v priebehu 
jediného roka a investícia by tak 
stratila význam. Predovšetkým ak 

ide o cenovo citlivé poistenia ako 
havarijné poistenie či PZP. Zaují-
mavejšie sú priemyselné poistky 
s vybudovanými vzťahmi, rovna-
ko ako životné poistenia. Aj tam 
však záleží skôr na tom, aké boli 
vzťahy medzi pôvodným predaj-
com a klientom.

Nič zlé
Najviac oslovených malých 
sprostredkovateľov škrie, že na 
takúto zásadnú zmenu nevidia 
žiadny rozumný dôvod. Všetky 
licenčné povinnosti si plnia, vzde-
lanie si udržujú, ako žiada zákon, 
plnia všetky informačné povin-
nosti. A dávajú si pozor na storná 

od pochybných klientov, preto-
že im to zasahuje do hospodáre-
nia firmy. Štát si pritom vplyv vý-
padku príjmov uvedomuje: v jed-
nom z návrhov napríklad ponúkal 
možnosť, aby začínajúcim predaj-
com v prvom roku ich pôsobenia 
predsa len vyplácali celé provízie. 
Práve kvôli tomu, aby mali dosta-
točný príjem. Nakoniec táto mož-
nosť z návrhu vypadla. Vznikla by 
totiž možnosť zneužitia aj nerov-
naké podmienky pre účastníkov 
trhu. „Nespravili sme nič zlé, ale 

aj tak prídeme o polovicu tržieb,“ 
sťažuje sa Ivan.

Konkurencia pomáha
Na riziko toho, že časť predaj-
cov z trhu zmizne, upozorňu-
je aj Protimonopolný úrad SR. 
Znížením počtu účastníkov tr-
hu sa zmenší možnosť výberu 
pre klientov, a teda i reálna kon-
kurencia. Tá má vplyv na kvali-
tu služieb. Predísť takejto situácii 
by sa dalo tým, že by preklenova-
cie obdobie bolo dlhšie, ale pre-
dovšetkým tak, že by štát upustil 
od maximálneho stropu 1,5 per-
centa provízie z úveru. Pri men-
ších úveroch, hlavne spotreb-
ných, sa dnes pohybujú provízie 
aj na štvornásobku tejto hodno-
ty a platia ich banky. Klient tak 
či tak dostane nízky úrok, preto-
že ak banky chcú klienta získať, 
nemôžu si pýtať viac. Konkuren-
cia ich nepustí.

Mimochodom, konkurencia už 
vyriešila viaceré problémy, kto-
ré sa štát snaží novelou adreso-
vať. Postupné vyplácanie proví-
zií si vypýtali veľké sprostredko-
vateľské siete od poisťovní a bánk 
už pred niekoľkými rokmi a pre-
svedčili svojich obchodníkov, že 
ide o zodpovedné riešenie. Výšku 
provízie za úvery nastavil konku-
renčný tlak tak, aby bol zaujíma-
vý pre sprostredkovateľov a zá-
roveň prijateľný pre banky. Ak 
by obmedzenie provízií zname-
nalo nižší predaj úverov, vážne to 
ohrozí fungovanie viacerých men-
ších bánk, ktoré sa spoliehajú na 
externých predajcov. Čo by zno-
va znamenalo menší výber pre 
klienta, menší konkurenčný tlak 
a horšie služby.  

Zmysel má spájanie 
sa do väčších celkov 
s finančne 
silnejšími 
partnermi, ktorí 
budú vedieť 
zvládnuť dočasný 
výpadok príjmov

ODBORNÝ PARTNER
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Sprostredkovateľ pre lepšiu budúcnosť

Vytvorili sme unikátny 
štrukturálny model

PODIEL NA KMEŇOVÝCH 
AKCIÁCH

PODIEL NA ZISKU DOSTUPNÁ KARIÉRA RIADITEĽSKÁ RADA

www.brokeria.sk 0800 888 111

Ako sa darilo sprostredkovateľom
(vybrané subjekty s tržbami nad 1 milión eur, tis. eur)

Tržby z predaja služieb Zmena 
(%)

Čistý zisk Zmena 
(%)2017 2016 2017 2016

1 Respect 43 061 41 748 3,15 n 9 036 n
2 OVB Allfinanz Slovensko 35 773 36 458 -1,88 2 743 3 053 -10,15
3 Partners Group SK 30 829 28 092 9,74 5 950 5 830 2,06
4 Fincentrum 14 715 17 941 -17,98 522 1 664 -68,63
5 Finportal 14 402 11 284 27,63 195 412 -52,67
6 Winners Group 11 450 10 430 9,78 1 150 2 044 43,74
7 Insia SK 10 899 9 478 14,99 206 136 51,4
8 Universal Maklérsky dom 10 664 9 005 18,42 361 345 4,64
9 ČSOB Leasing poisťovací maklér 7 067 5 508 28,31 2 680 2 050 30,75

10 Broker Consulting skupina 6 594 5 248 25,65 330 147 124,49
11 Aon Benfield Bratislava 5 986 6 750 -11,32 2 219 2 761 19,63
12 Broker Service Group n 5 774 n n 334 n
13 Macula poisťovacie služby 5 812 5 333 8,97 1 073 606 77,06
14 CONCORDE 5 727 5 785 -1,00 392 375 4,53
15 VW Finančné služby Maklérska 4 609 4 293 7,36 3 247 2 940 10,42
16 UniCredit Broker 4 557 4 225 7,87 3 143 2 796 12,41
17 ZFP Akadémia 4 506 4 516 -0,22 n 153 n
18 Renomia n 3 581 n n -8 n
19 UMS 2 511 2 210 13,62 203 169 20,12
20 K Finance Life 2 213 2 077 6,55 134 292 54,11
21 MPS 1 966 1 991 -1,26 75 59 27,12
22 Maxima Broker 1 914 1 747 9,56 n 190 n
23 Brokeria n 1 595 n n 27 n
24 OK Group 1 479 1 169 26,55 72 6 1 043,22
25 Sophistic Pro Finance n 1 326 n n 83 n

Pozn.: výsledky Winners Group zahŕňajú aj sesterské firmy Winners poistenie a Global Finance; Nie všetky údaje za rok 2017 už boli auditované, nie všetky firmy už majú definitívne výsledky za rok 2017
PRAMEŇ: Register účtovných závierok

Údaje sú už porovnateľné
TREND sa dlho snažil o zostavovanie reprezentatívneho rebríčka 
sprostredkovateľov, darí sa to až v posledných dvoch rokoch

Ján Záborský

E xtrémna súťaživosť 
sprostredkovateľského 
trhu dlho znamenala, 
že firmy sa nerady delili 

o vlastné výsledky a zostavovanie 
rebríčkov bolo veľmi komplikova
né. Pri bankách a poisťovniach sa 
TREND mohol oprieť o medziná
rodné účtovné štandardy a o po
moc od regulátora, pri sprostred
kovateľoch žiadna takáto dvoji
tá kontrola dlho nejestvovala. 
Aj spôsob vykazovania čísel ma
la každá spoločnosť rôzne, tak
že napríklad počet uzavretých 
zmlúv nemusel byť vždy porovna

teľný. Navyše stačilo, aby sa jedna 
z veľkých firiem rozhodla nezve
rejňovať čísla a rebríček by rýchlo 
strácal na výpovednej hodnote. 
V minulosti bol jedným z takých
to dôležitých hráčov Salve Group, 
ktorú už v súčasnom rebríčku či
tateľ nenájde. S tržbami menej 
než pol milióna eur sa tento ke
dysi významný hráč ani nedostal 
nad minimálnu hranicu jedného 
milióna eur obratu.

Hranica bola stanovená pre
to, že na trhu pôsobia stovky fi
riem a rebríček by tak bol veľmi 
dlhý. V ostatných rokoch sú zas 

firmy opatrné so zdieľaním dát, 
odkedy za zverejňovanie spoloč
ných dát dostala Slovenská ban
ková asociácia pokutu od Proti
monopolného úradu SR.

V aktuálnej verzii rebríčka 
vychádza TREND z verejne do
stupného registra účtovných zá
vierok, ktorý publikuje Finanč
ná správa SR. Čísla sú teda rele
vantné, časť z nich poskytli firmy 
ešte pred auditom. Dva ukazova
tele – tržby a zisk – sme vybra
li preto, lebo najlepšie odzrkad
ľujú úspešnosť. Takmer sto per
cent tržieb sprostredkovateľov 

predstavujú provízie za predaj 
produktov, ich rast ukazuje silu 
každej spoločnosti. Ich zvykom je 
nájsť si silnú stránku a prezento
vať sa ako jednotka v niektorej zo 
sféry sprostredkovania, rebríček 
preto ich výroky objektivizuje.

Prekvapením môže byť prvé 
miesto pre piešťanský Respect 
Slovakia, ktorý nepatrí reklam
ne medzi nápadné firmy. Je však 
veľmi silný v poisťovaní veľkých 
priemyselných rizík. Zároveň 
ukazuje, že oblasť sprostredko
vania je lukratívna, v roku 2016 
dokázal premeniť na zisk takmer 
každé štvrté euro tržieb.

Rebríček stále nie je úplne 
dokonalý. Sú v ňom hlavne hrá
či združení v AFISP a veľkí hráči 
mimo asociácie, predovšetkým 
Fincentrum. Chýbať môžu naprí
klad preto, že v registri účtovných 
závierok nemajú správne nasta
vený kód ekonomickej činnosti. 
Kto by sa rád videl v tabuľke a spĺ
ňa podmienky, stačí kontaktovať 
redakciu TRENDU.  
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