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minimálne zhodnotenie – 2,5-percentný ročný nárast ceny podielovej jednotky. Klient
má po štrnástom roku bezpoplatkový prístup
k svojmu účtu poistenia. S poistením klient
môže získať bonus do výšky 5 % zaplateného poistného počas celého obdobia trvania
poistenia.
Tatra Asset Management otvorila špeciálny
podielový fond – Depozitný fond. S investovaním do fondu nie sú spojené žiadne vstupné
ani výstupné poplatky. Fond bude investovať
predovšetkým do vkladových a investičných
produktov Tatra banky. Cieľom fondu je dosahovať stabilný výnos nad úroveň krátkodobých
termínovaných vkladov a peňažných fondov.
Minimálna jednorazová investícia predstavuje 150 eur, minimálna pravidelná platba je 15
eur.

Asociácia ﬁnančných sprostredkovateľov
a ﬁnančných poradcov zverejnila kumulované údaje ku koncu júna. Počet podriadených
ﬁnančných agentov registrovaných v NBS dosiahol číslo 10 769. Títo agenti uzavreli spolu
takmer 100 000 poistných zmlúv s ročným
poistným 27 mil. eur. Z toho životných poistiek bolo 39 % a v objeme poistného to bolo
66 %. V sektore kapitálového trhu jednoznačne vedú jednorazové investície, ktorých
z 4255 zmlúv bolo 88,8 %, no podľa ročného
objemu ide iba o 42,7 %. Sektor doplnkového dôchodkového sporenia zaznamenal
1017 zmlúv s ročným objemom príspevkov
vo výške 76 tis. eur. Sektoru poskytovania
úverov dominujú hypotekárne úvery, keď
z 7752 úverov bolo až 6839 hypotekárnych
v celkovom objeme 335,45 mil. eur. Sektor
prijímania vkladov pozostáva zo sporiacich
účtov a stavebného sporenia. Celkovo v tomto sektore pribudlo 10 978 zmlúv v objeme
ročných vkladov vo výške 73,9 mil. eur.
Z toho 74 % zmlúv a 96,5 % objemu vkladov
patrí stavebnému sporeniu. Údaje neobsahujú výkon člena Salve Finance, ktorý ich
neposkytol.
Generali Slovensko spustila mobilnú aplikáciu s názvom Keby niečo. Služba zefektívni
nahlasovanie poistnej udalosti na mieste dopravnej nehody, je bezplatná a môže ju využiť
klient aj neklient poisťovne.
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Klienti mBank, ktorí vlastnia iPhone alebo
iPad, si môžu stiahnuť mobilnú aplikáciu a budú mať okamžitý prístup k svojim účtom kdekoľvek. V nasledujúcich mesiacoch sa banka
zameria i na používateľov ostatných operačných systémov, ako je napríklad Android.
Poisťovňa MetLife Amslico začala ponúkať
poistenie MetLife Garant. Ide o kombináciu
celoživotnej poistnej ochrany a možnosti akumulácie kapitálu. Klient si volí výšku poistnej sumy a výšku poistného, pritom je možné
poistný program upravovať. Má garantované

Tatra banka spustila novú verziu internet
bankingu. Klienti okrem zmeny graﬁckého
prostredia majú možnosť využívať vizualizáciu čerpania a splácania kreditného účtu pri
kreditnej karte, graﬁcké zobrazovanie vývoja
a rozloženia investícií vo fondoch TAM a DDS
Tatra banky a dynamickú prácu s tabuľkami.
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sú nadviazané na výkonnosť podkladových
investícii (akcie a dlhopisy). Počas celého
poistenia je možné meniť rozsah poistnej
ochrany.
IAD Investments ponúka do konca roku
zvýhodnený vstupný poplatok do realitného fondu vo výške 1,5 %. Výška výstupného
poplatku sa znižuje so zvyšujúcim sa časom
ponechania prostriedkov vo fonde (z 2 na 0 %
od jedného roka do troch rokov). Pre klientov,
ktorí majú už zainvestované do tohto fondu,
začína minimálna následná investícia na 16
eurách.
Nadácia Tatra banky otvorila tretí ročník
svojho grantu, ktorého cieľom je podpora
talentovaných študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej
informatiky. Víťazným projektom nadácia
uhradí priame náklady na ich realizáciu do
výšky 5 000 eur.
Slovenská sporiteľňa ponúka úver na bývanie, ktorého úroková sadzba aj výška splátky
sú garantované počas celého obdobia splácania úveru. Väčšina klientov získa úver s výhodnou úrokovou sadzbou už 4,99 % ročne.
Ku koncu septembra absolvovalo všetkých
1 100 sprostredkovateľov Partners Group
SK celkovo 4 058 osoboskúšok potrebných
na certiﬁkáciu podľa zákona o ﬁnančnom
sprostredkovaní a ﬁnančnom poradenstve.
Tatra banka zaplatí prvú splátku za všetkých
klientov, ktorí požiadajú o bezúčelový úver
Classic do Vianoc a podpíšu zmluvu do 29.
decembra 2011.

VÚB AM ponúka 100-percentnú zľavu zo
vstupných poplatkov do všetkých svojich fondov. Zľava platí pre všetkých klientov a na investície do všetkých podielových fondov VÚB
AM realizované do konca novembra.

Počet klientov J&T banky sa ku koncu septembra oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka zdvojnásobil a objemy vkladov
narástli medziročne o 34,3% a dosiahli úroveň
645 mil. Eur.

Asset Management SLSP a Slovenská sporiteľňa ponúkajú úrokové zvýhodnenie prostredníctvom kombinácie ročného termínovaného
vkladu v Slovenskej sporiteľni a investovania
do Sporo Eurového dlhopisového fondu. Stačí
vložiť minimálne 1 000 eur, ktoré sa rozdelia
na dve rovnaké časti a zotrvať vo fonde do
dňa splatnosti ročného termínovaného vkladu. Ročný termínovaný vklad v takom prípade
bude mať úrok 3,3 %.
MetLife Amslico rozšírila ponuku o investičné životné poistenie MetLife Invest, ktoré
ponúka širokú škálu prvkov a beneﬁtov, ktoré
pomôžu klientom chrániť svojich najbližších
a zároveň využiť investičné možnosti produktu. Klienti získajú možnosť investovať
do riadených investičných programov, ktoré

11/2011

49

