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ný trh dostávajú po prvý raz v slovenskom
preklade. Do univerzitných knižníc bude
venovaných celkovo 8 000 kusov.
l Spoločnosť Fin Consulting zaznamenala
v prvom štvrťroku 2011 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku nárast počtu
zmlúv sprostredkovaných úverov o 100 %.
Rast v počte zmlúv zaznamenali aj investície
(50 %), neživotné poistenie (25 %), stavebné
sporenie (18 %) a životné poistenie (5 %).
Za tri mesiace spoločnosť sprostredkovala 2
852 ks zmlúv, čo je nárast o 24 %.
l Nové priestory poisťovne Metlife Amslico
otvoril prezident Metlife International Bill
Toppeta. V novej centrále bude pôsobiť viac
ako 200 zamestnancov troch spoločností
a bude slúžiť aj ako subregionálne centrum
štyroch krajín s viac ako 1,8 mil. klientov.
l mBank sa stala riadnym členom Slovenskej
bankovej asociácie.
l Tohtoročná online kampaň finále UEFA
Champions League Rozosmejte dieťa a interné aktivity sa stávajú aktívnymi nástrojmi zodpovedného angažovania sa UniCredit
v oblasti sponzoringu futbalu. Za každého, kto
sa zapojí do iniciatívy Rozosmejte dieťa, skupinová nadácia UniCredit Foundation daruje
10 eur na projekt sociálneho začlenenia.

l Poisťovňa Metlife Amslico zvýšila v minulom roku svoj hrubý zisk o 30,09 % pri zvýšení
obchodnej produkcie o 28,5 %. Ako vyplýva
z auditovaných výsledkov za rok 2010, vlastné imanie sa jej zvýšilo o 3,7 % a technické
rezervy o 4,4 %. Hrubý predpis poistného sa
znížil o 0,24 % a počet klientov sa oproti roku
2009 zvýšil približne o 100 000.
l Oberbank dočasne znížila výšku poplatku
za poskytnutie úveru o 50 % a pre nových
klientov ponúka odpustenie poplatku za
vedenie bežného účtu na 12 mesiacov. Zľavu
1 % z úrokovej sadzby získajú klienti, ktorí
si založenia v banke účet a presmerujú naň
svoje príjmy.

l Poisťovňa Generali Slovensko uviedla na
trh nový produkt, ktorý je spojením úrazového a nemocenského poistenia do jedného produktu s variabilitou poistného krytia. K nemu klient získa lekára na telefóne
a v prípade úrazu aj upratovanie, nákupy či
donášku jedla.

l Prvá stavebná sporiteľňa zaznamenala
v prvých troch mesiacoch tohto roku mimoriadne vysoký objem financií, ktoré na svoje
účty stavebného sporenia vložili stavební
sporitelia. K 31. marcu 2011 to bolo 109,6
mil. eur, čo je o 5 % viac ako v rovnakom
období minulého roku. V porovnaní s rokom
2009 je to nárast o 17,64 %.

l V priebehu tohto roka venuje Nadácia
Tatra banky v rámci svojej Knižnej edície
ďalšie tituly kníh z Harvard Business School
Press. Štyri nové tituly sa na slovenský kniž-

l Poisťovňa Uniqa oslavuje dvadsať rokov
svojej existencie a desať rokov značky Uniqa.
Právna predchodkyňa slovenskej poisťovne
– Poisťovňa Otčina – bola založená koncom

roku 1990 a svoju činnosť začala vykonávať
v apríli 1991.
l Poisťovací maklér Marsh sa dohodol so
sieťou poisťovacích maklérov Insia na podpore rozvoja tejto siete v Českej republike,
na Slovensku a v ďalších európskych krajinách. Marsh získal zároveň ako súčasť
dohody 15 % akciového podielu v Insia.
l Home Credit spúšťa kampaň Senzačné
dni, počas ktorej klienti môžu nakupovať
na splátky, a pokiaľ svoj úver riadne splatia,
dostanú späť všetky úroky.
l Slovenské Fincentrum medziročne strojnásobilo obrat na 4,52 mil. eur. Jeho 450
sprostredkovateľov uzavrelo 20 590 zmlúv,
čo je nárast o 170 % a sprostredkovalo 1 800
úverov na bývanie v objeme 104 mil. eur.
l Počet uzatvorených zmlúv 1 100 sprostredkovateľov Partners Group SK sa medziročne
zvýšil o 6 % na 48 652 zmlúv.
l Najdrahšie predaným dielom českého autora na slovenskom trhu je obraz Emila Fillu.
Vydražený bol na siedmej jarnej aukcii aukčnej spoločnosti Art Invest za 170 tisíc eur.
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Záväzne si objednávam predplatné mesaèníka
Dåžka predplatného
Študentské predplatné

investor

polrok – z¾ava 5 % (17,67 eura)
rok – z¾ava 10 % (32,12 eura)
rok – z¾ava 30 % (24,99 eura) K objednávke je potrebné priloži potvrdenie o návšteve vysokej školy

Poèet výtlaèkov mesaène:

Mesaèník Investor si prajem odobera od (mesiac)*:

Meno a priezvisko:
Adresa dodania / Názov firmy:
Ulica:
IÈO:
Èíslo úètu:
Fakturaèná adresa:
V prípade, ak sa líši
od adresy dodania

Mesto:

PSè:

DIÈ:

IÈ DPH:

Tel./fax:

E-mail:
Dòa:
Podpis:

Vyplnenú a podpísanú objednávku zašlite poštou alebo faxom na dole uvedenú adresu
Po získaní objednávky vám vydavate¾stvo zašle oznámenie o predplatnom, ktoré zahŕňa bankový príkaz na úhradu s prideleným variabilným symbolom
Ceny sú uvádzané vrátane 19 % DPH a sú platné pre celé územie Slovenskej republiky
*Pri objednávkach starších èísel si redakcia vyhradzuje právo v prípade ich nedostatku upravi zaèiatok a koniec predplatného.

Ecopress, a. s., Seberíniho 1, P. O. 820 07 Bratislava 27, tel.: 02/48 238 135, 48 238 138, fax: 02/ 48 238 140, predplatne@ecopress.sk, odbyt@ecopress.sk

