S P R I E V O D C A

Predstavenstvo Asociácie ﬁnančných
sprostredkovateľov a ﬁnančných poradcov
zvolilo členov Etickej komisie. Sú nimi V. Baláž, P. Hadzima, D. Huttová, T. Kročian, T. Macúchová, P. Poklemba, M. Repka, M. Ružička
a R. Scherhaufer. Súčasne sa schválilo podpísanie memoranda o spolupráci so Slovenskou
sporiteľňou pri výmene informácií o osobách
vedených na „blacklistoch“ inštitúcií.
Slovenská banková asociácia je najväčším
poskytovateľom ﬁnančného vzdelávania na
Slovensku. Od januára 2011 poskytuje SBA
on-line ﬁnančné vzdelávanie zamestnancom
bankového sektora. 17 191 kurzmi SBA prešlo
zatiaľ 11 737 ľudí.

F I N A N Č N Ý M

znamenaný v sprostredkovaní hypoték, kde
počet zmlúv narástol o 106 % a objem úverov
o 265 %.
Partners Group SK zvýšil základné imanie
na 0,53 mil. eur, aby pomohol k realizácii rozvojových projektov. Jedným z nich je akciový
projekt Partners For You, ktorý po svojom
spustení rozdelí zisk spoločnosti aj medzi jej
spolupracovníkov.
Uniqa poisťovňa pripravila balíčky poistení,
ktoré spájajú napríklad zdravotné poistenie
s úrazovým. Balíčky pokrývajú široké spektrum
pripoistení od úhrady nákladov na lieky, cez
príspevok na okuliare či iné zdravotné pomôcky, až po jednorazovú ﬁnančnú výpomoc.

Doplnková dôchodková spoločnosť Aegon
ukončuje svoju pôsobnosť v treťom pilieri.
Klientom bude v súlade s platnou legislatívou
vyplatených 100 % nasporených prostriedkov.
Pre klientov nevyplývajú žiadne povinnosti.
Daňové zvýhodnenie, ktoré si uplatňovali
počas trvania doplnkového dôchodkového
sporenia, nie sú povinní vrátiť.

AXA Bank zvýšila na Sporiacom účte základnú úrokovú sadzbu na 2 %, k čomu sa dá
získať aj vernostný bonus 0,35 %.
Tatra banka spustila službu Tatra Chat,
prostredníctvom ktorej sa klienti môžu spojiť
s pracovníkmi Dialogu. Na operácie podliehajúce bankovému tajomstvu je potrebné použiť
telefonické spojenie.
Fio banka uviedla na trh bankovú aplikáciu
špeciálne vyvinutú pre telefóny s operačným
systémom Android.

Na rok 2011 získala spoločnosť Colosseum už druhýkrát za sebou najvyššie možné
ratingové hodnotenie ČEKIA Stability Award
2011 – AAA, excelentní – a zaradila sa medzi
najstabilnejšie ﬁrmy v ČR.
AXA je podľa svetového rebríčka Fortune
Global 500 najväčšou poisťovňou na svete.
V roku 2010 dosiahli celkové príjmy AXA
Group viac ako 162 mld. USD.
Poisťovňa Generali Slovensko uviedla nový
produkt komplexného poistenia. Novinkou je
poistenie hrobov a skleníkov.
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450 ﬁnančných sprostredkovateľov uzavrelo
13-tisíc zmlúv, čo predstavuje rast o 90 %.
mBank rozšírila portfólio služieb o prevody
z kreditných kariet. Klienti tak môžu posielať
z mKreditky peniaze na ľubovoľný bežný účet
v rámci Slovenska. Na transakcie sa vzťahuje
bezúročné obdobie 54 dní a poplatok je 1,5 %
z prevádzanej sumy (min. 1 euro).

Aktívni vysokoškoláci môžu získať od VÚB
banky pôžičku za výhodnejších podmienok. Ak
majú nadpriemerné študijné výsledky alebo sú
aktívni popri štúdiu, banka im poskytne zľavu
z poplatku i úrokovej sadzby. Banka tiež ponúka novú platobnú kartu Visa Euro<26.
Poisťovňa MetLife Amslico upravila cestovné poistenie. V rámci Rodinného plánu sa
poistné nemení ani v prípade jeho rozšírenia
o druhé a ďalšie dieťa, všetky poistené osoby
sú kryté na plnú výšku poistných súm, teda
nedochádza k rozkladu poistných súm, a klient
si môže poistiť extrémne športy, medzi ktoré patrí napríklad rýchlostné korčuľovanie,
jazda v tobogane na sánkach, snežný alebo
vodný skúter, rafting, bojové umenia, ale aj
tancovanie.

T R H O M

VÚB banka spustila predaj novej emisie
Garantovaného vkladu XXI, ktorý klientom
umožňuje dosiahnuť ročný výnos do 5 % a za
štyri roky do 20 %. V ponuke je do konca
septembra, pričom minimálna výška vkladu
je 1 000 eur a vstupný poplatok 1 %. Výška
výnosu bude závisieť od vývoja výmenného
kurzu eura a poľského zlotého.

Celková spokojnosť a lojalita klientov
UniCredit Bank sa v roku 2010 vo všetkých
segmentoch nachádzala na vyššej úrovni ako
priemerná spokojnosť klientov bánk pôsobiacich na Slovensku. V konkurenčnom porovnaní dosiahla UniCredit Bank Slovakia v roku
2010 79 TRI*M bodov, kým súhrnný TRI*M
index bankového trhu sa nachádzal na úrovni 74 TRI*M.

Fin Consulting v prvom polroku 2011 v porovnaní s prvým polrokom 2010 zaznamenala
nárast tržieb o 59 %. Rast zaznamenali vo
všetkých oblastiach. Najväčší rast bol za-

Skupina Fincentrum k 30. júnu 2011 zvýšila
obrat na viac ako 20 mil. eur, čo je medziročne
nárast o 25 %. Slovenské Fincentrum zaznamenalo rast o 63 % na 3,36 mil. eur. Približne

Časopis Global Finance ocenil v súťaži World´s
Best Internet Bank 2011 mBank ako najlepšiu
internetovú banku na Slovensku.
Spoločnosť InvestAge spolupracuje s nasledovným počtom inštitúcií v týchto sektoroch:
životné poistenie 10, majetkové a neživotné
poistenie 12, hypotekárne úvery 7, stavebné
sporenie 3, investície 4 a doplnkové dôchodkové sporenie 1.
Broker Consulting rozšíril svoju ponuku
o produkty spoločností Atlantik ﬁnanční trhy,
Conseq IM, ING Bank, Aegon, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union,
QBE, Europäische Reiseversicherung a OTB
Banka.
AXA na Slovensku spustila projekt spoločenskej zodpovednosti AXA Fond. Ide o program
podpory detí a mladých nadaných ľudí zo sociálne slabších rodín. Je zameraný na oblasti veda
a výskum a prerozdelí viac ako 25 000 eur.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky ponúka možnosť vložiť na osobný
účet Mimoriadny vklad, z ktorého môžu získať pevný výnos od 1 % do 2,5 % ročne počas prvých troch rokov sporenia k bežnému
zhodnoteniu.
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