
l Výročné zhromaždenie členov slovenskej 
asociácie správcovských spoločností 
(SASS), ktoré sa konalo 22. júna 2010, 
schválilo okrem základných dokumen-
tov aj dvoch nových členov predstavenstva 
Rastislava Podhorca z Alico Funds Central 
Europe a Radka Semančíka z ČSOB Asset 
Management.

l AXA Group sa dohodla na predaji svojich 
kanadských podnikov pôsobiacich v oblasti 
neživotného a investičného životného poiste-
nia spoločnosti Intact Financial Corporation 
za 1,9 mld. eur. To zodpovedá trinásťnásobku 
základných ziskov a 1,9-násobku účtovnej 
hodnoty v roku 2010.

l Finančná skupina AXA uviedla ďalší variant 
jednorazového investičného životného pois-
tenia Balance Komodity III. Výnos, ktorý je 
za osem rokov ohraničený na najviac 122 %, 
závisí od vývoja cien desiatich komodít (ropa, 

zlato, striebro, zemný plyn, nikel, zinok, meď, 
sója, kukurica a cukor). Minimálna investícia 
je 4 000 eur a investovať sa dá do konca 
októbra, pričom existuje možnosť čiastoč-
ných odkupov, najviac trikrát ročne. Produkt 
obsahuje poistenie pre prípad smrti úrazom 
a plnenie je vo výške polovice hodnoty investí-
cie, najviac 20 000 eur.

l Nový grant Nadácie Tatra banky pod 
názvom Business Idea má za cieľ podporiť 
najlepších študentov a pomôcť im splniť si 
svoj podnikateľský sen. Študenti 2. a 3. stup-
ňa externého štúdia alebo čerství absolventi 
s výnimočným nápadom na podnikanie majú 
možnosť získať podporu pre svoje začínajúce 
podnikanie. Suma grantu 5 000 eur je určená 
na pokrytie prvých nákladov.

l Poisťovňa MetLife Amslico ponúka nový 
program - Ročné cestovné poistenie. Cez tri 
varianty (Silver, Gold a Platinum) zabezpečuje 
poistnú ochranu na dovolenkách, výletoch 
a pracovných cestách v zahraničí. Územná 
platnosť poistenia sa vzťahuje na dve oblasti 
po celom svete. K ročnému cestovnému 
poisteniu sa dajú zvoliť ďalšie voliteľné pripois-
tenia, ktoré zahŕňajú extrémne športy, zimné, 
letecké vodné a iné športy. Pripoistenie je 
určené aj pre tých, ktorí potrebujú cestovné 
poistenie v prípade pracovných ciest, resp. 

kvôli aktivitám, ktoré sú spojené s výkonom 
ich zamestnania, a to pre potreby zamestná-
vateľa, resp. spoločnosti. Poistenie je platné 
pre cestovanie do miesta alebo z miesta, ktoré 
poistená osoba musí navštíviť pri výkone svo-
jich povinností pre zamestnávateľa. Pracovná 
cesta podľa týchto poistných podmienok zna-
mená iba administratívnu prácu vrátane škole-
ní, výstav, konferencií a podobne.

l Z analýzy platobných zvyklostí držiteľov 
kreditných kariet spoločnosti Home Credit 
slovakia vyplýva, že priemerná platba kre-
ditnou kartou klesla zo 44 eur v roku 2008 
na 26 eur v roku 2010. Pred dvoma rokmi 
tvorili výbery z bankomatu tri štvrtiny všetkých 
transakcií, kým teraz sa situácia obrátila na 
pomer 60 : 40 v prospech platieb u ob-
chodníkov. Klesá aj počet výberov z banko-
matov – kým v roku 2008 klienti priemerne 
vyberali hotovosť mesačne 2,23-krát, v roku 
2010 to bolo 1,87-krát. Rovnako je nižšia aj 
vyberaná suma - klesla o 20 eur na 82 eur 
za mesiac.

l Po skúšobnej prevádzke, ktorá trvala od 
januára 2011, začala banka BKs Bank v Bra-
tislave poskytovať operatívne služby pre firem-
nú klientelu. Okrem úverov a vkladov ponúka 
produkty spojené s účtami a platobný styk 
prostredníctvom online bankingu. Produkty 
pre drobných zákazníkov, ako aj prevádzka na 
pobočkách sa v súčasnosti vyvíjajú a v ponu-
ke budú výhľadovo od roku 2012.

l ING Životná poisťovňa tento rok oslavuje 
pätnásť rokov na slovenskom trhu.

l Kancelária sa dá prenajať už aj prostred-
níctvom internetu. Túto myšlienku priniesol 
na trh špecializovaný portál Kancelarie.sk. 
Jeho cieľom je zjednodušiť proces výberu 
kancelárie. Hlavným benefitom je redukcia 
finančných nákladov spojených s prenájmom 
nehnuteľnosti, transparentnosť a kontrola nad 
celým procesom.

l prvá stavebná sporiteľňa klientom, ktorí 
potrebujú finančné prostriedky na odstraňo-
vanie následkov povodní, ponúka program 

pomoci. V jeho rámci umožní odklad splátok 
o pol roka a žiadosti o nové úvery na opravu 
a rekonštrukciu spracuje prednostne a bez 
poplatku za spracovanie. O odklad splátok, 
prípadne nový úver možno požiadať do konca 
septembra. Súčasťou žiadosti má byť potvr-
denie o záplave alebo poškodení prívalovými 
vlnami. 

l Poisťovňa ING ponúka nový produkt život-
ného poistenia – ING Smart, ktoré umožňuje 
kedykoľvek pripoistiť na jednu zmluvu ďalšiu 
dospelú osobu a desať detí. Klient si môže 
zvoliť od garantovanej stratégie investovania 
po akciové fondy, pri dožití dostáva navyše 
vernostný bonus, pri vybraných pripoisteniach 
mu je priznaný pri „bezškodovom“ priebehu 
bonus od 10 do 50 % a pri kombinácii urči-
tých pripoistení získava zdarma pripoistenie 
poúrazovej hospitalizácie.  

l Spoločnosť Colosseum zvíťazila v anke-
te Broker roka 2011 vo vedľajšej kategórii 
Komodity.

l K zodpovednému prístupu k vlastnej 
budúcnosti vyzýva všetkých mladých ľudí nová 
stránka www.lentvojepeniaze.sk. Stránka 
vysvetľuje základný rozdiel medzi prvým a dru-
hým dôchodkovým pilierom.

l Skupina Best Hotel Properties vyplatí divi-
dendy vo výške 8,4 mil. eur. Rozhodli o tom 
jej akcionári na riadnom valnom zhromaždení. 
V roku 2010, ktorý bol pre BHP rokom akvi-
zícií, spoločnosť vykázala konsolidovaný čistý 
zisk vo výške 4,2 mil. eur a čistý zisk podľa 
slovenských účtovných štandardov vo výške 
takmer 10,8 mil. eur. Po odvode do zákon-
ných fondov bolo možné akcionárom na divi-
dende vyplatiť 8,4 mil. eur. Na každú akciu tak 
pripadá dividenda vo výške 24 centov, čo pri 
aktuálnej cene akcie 11,30 eura predstavuje 
dividendový výnos vo výške 2,1 %. 

l Garantovaná úroková miera pri kapitálo-
vých životných poistkách je síce 2,5 %, no 
poisťovne aj minulý rok dokázali zhodnotiť 
peniaze uložené v poistkách zhodnotiť lepšie. 
Dokazuje to výnos pripísaný klientom, ktorý 
sa pohybuje od 3 do 7 %. Ten závisí nielen od 
samotnej správy aktív, ale aj dátumu uzavretia 
zmluvy. Zmluvy so starším dátumom mávajú 
totiž vyššiu garantovanú mieru zhodnotenia.

l Zhodnotenie prostriedkov z inves-
tovania rezerv životného poistenia  

Aegon 2,5 - 3 %
Allianz - SP 4,03 - 7 %
AXA poisťovňa 3%
Generali 3,5 - 4,01 %
ING 3,36 - 4,5 %
Metlife Amslico 3,935 - 5,565 %
Poisťovňa Poštovej banky 3,08-3,60 %
Poisťovňa Slsp 3,60%
Union poisťovňa 3,85 - 4,5 %
Uniqa poisťovňa 3,94%
Wüstenrot poisťovňa 4,5 - 6 %

(Zdroj: poisťovne)
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