62 000 lidí vybíralo nejoblíbenější finanční produkt pro rok 2013

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos
dominují účty zdarma
Praha, 27. května 2013 – Účty zdarma a pohodlné internetové bankovnictví – to
jsou produkty, kterých si teď laická veřejnost cení nejvíc. V první desítce na ně
připadlo osm míst. Ve vyrovnaném klání se povedlo obhájit loňské prvenství GE
Money Bank, byť s jiným produktem – účtem Genius Gratis. Cenu podnikatelů
vybojovalo Fio s Podnikatelským účtem bez poplatků. Obě ocenění budou
předána na galavečeru Zlaté koruny 12. června 2013 v TOP HOTELu Praha,
stejně jako dalších 15 cen, o kterých rozhoduje odborná porota.
Nabídka nízkonákladových účtů nebo účtů úplně zadarmo utěšeně roste a projevuje se to
i v soutěži Zlaté koruny.
„Lidé tu dlouho diskutovali nad cenami základních bankovních služeb. A jak je vidět, vůči
jejich stížnostem nebyly hluché ani tradiční, velké banky. Jsem rád, že za tento krok
mohu jedné z nich letos předat Cenu veřejnosti,“ říká Pavel Doležal, ředitel projektu
Zlatá koruna.
Podle generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti OVB Allfinanz a.s.,
Miroslava Řezníka, která je generálním partnerem ocenění, výsledky i zájem veřejnosti
potvrdily změnu pohledu spotřebitelů k finančním institucím a službám. „Stále výrazněji
se projevuje, že Češi změnili svůj přístup k těm, kdo se jim stará o finance. Více hledí
nejen na poplatkovou politiku těchto institucí, ale zajímají se také o další parametry
produktů či služeb,“ říká Miroslav Řezník. Zároveň upozorňuje na fakt, že mezi
společnostmi, které v letošním ročníku Zlatá koruny bodovaly, je také mnoho
partnerských společností OVB.
V Ceně veřejnosti získal první místo Genius Gratis od GE Money bank a na třetím se
umístil Fio účet bez poplatků od Fio banky. Mezi ně, na druhé místo, se prodral jediný
úvěrový produkt z první desítky, Kreditní karta Cetelem. Ta si oproti loňsku polepšila o
jednu příčku.
„Vítězství v ceně veřejnosti pro účet Genius Gratis dokazuje, že inovovat se vyplatí. Od
konce února loňského roku, kdy jsme tento účet představili, jej využívá již více než 170
tisíc klientů. Více než dvě třetiny z nich jsou noví klienti, kteří předtím neměli v GE Money
Bank otevřený běžný účet. Děkujeme všem, kteří hlasovali pro GE Money Bank,“ říká
Marie Petrovová, senior manažerka komunikace GE Money Bank.
V Ceně podnikatelů úspěšnou obhajobu loňského prvenství zvládla Fio banka se svým Fio
podnikatelským účtem bez poplatků. Nízkonákladové účty učarovaly podnikatelům
stejně, jako drobným klientům. Hned na druhém místě totiž skončila mBank s mKONTEM
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business. Letos jediným veřejností oceněným pojistným produktem je s Bronzovou
korunou pojištění JISTOTA od České pojišťovny.
„Jsme rádi, že jsme se svým podnikatelským účtem obhájili prvenství a děkujeme všem,
kteří pro nás hlasovali. Stále více podnikatelů si Fio banku vybírá jako důvěryhodného
partnera pro své podnikání - oceňují zejména férovou politiku stejného ceníku pro
všechny, tedy nulových poplatků za běžné bankovní služby pro fyzické osoby,
podnikatele i firmy. Že je tato nabídka atraktivní pro všechny jmenované skupiny,
dokazuje i třetí místo našeho osobního účtu v Ceně veřejnosti," komentuje vítězství Ján
Franek, tiskový mluvčí Fio banky.
Hlasování v Ceně veřejnosti a Ceně podnikatelů je největší anketou svého druhu v České
republice. V jedenáctém ročníku bylo dohromady odevzdáno téměř 62 000. A bez
zajímavosti jistě není ani celkový počet zúčastněných produktů, který překročil hranici
600.

Kontakt pro novináře:
Michal Kebort
e-mail: kebort@zlatakoruna.info
mobil: 776 110 262
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Výsledky hlasování:
Cena veřejnosti – konečné pořadí produktů do 10. místa
1.

Genius Gratis

GE Money Bank

2.

Kreditní karta Cetelem

CETELEM ČR

3.

Fio osobní účet bez poplatků

Fio banka

4.

Internet Banka

GE Money Bank

5.

Internetové bankovnictví mBank

mBank

6.

mKONTO - osobní účet

mBank

7.

Běžný účet Air Bank

Air Bank

8.

SERVIS 24

Česká spořitelna

9.

PARTNER Invest - program životního cyklu

ČP INVEST

10.

Internetové bankovnictví

Poštovní spořitelna

Cena podnikatelů – konečné pořadí produktů do 10. místa
1.

Fio podnikatelský účet bez poplatků

Fio banka

2.

mKONTO business

mBank

3.

JISTOTA

Česká pojišťovna

4.

Konto Genius Business Active

GE Money Bank

5.

Autoúvěr/Motoúvěr Cetelem

CETELEM ČR

6.

TREND

Kooperativa pojišťovna

7.

Allianz AUTOFLOTILY se ŠESTÝM SMYSLEM

Allianz pojišťovna

8.

mBUSINESS eMAX

mBank

9.

Profi účet

Komerční banka

10.

Era účet k podnikání

Poštovní spořitelna
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O soutěži Zlatá koruna
Od roku 2003 probíhá pod záštitou ministrů financí ČR soutěž Zlatá koruna, která
každoročně oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu. V roce 2013 se koná
již její 11. ročník.
Soutěže se zúčastnilo celkem 202 produktů od 81 finančních společností. Soutěž
Zlatá koruna si získala vysoké renomé zejména tím, že nejlepší produkty ve 14
kategoriích vybírá Finanční akademie složená z více než 300 finančních odborníků.
Ta také uděluje cenu Novinka roku.
Významnou součástí soutěže je hlasování o Cenu veřejnosti, kdy nejoblíbenější finanční
produkty volí veřejnost prostřednictvím internetu a SMS zpráv. Od roku 2008 je
hlasování rozšířeno o Cenu podnikatelů, kterou se oceňují nejoblíbenější finanční
produkty pro malé a střední podnikatele. Do veřejného hlasování v roce 2013 bylo v obou
anketách odevzdáno přes 62 000 hlasů.
Výsledky hodnocení v soutěži Zlatá koruna pomáhají veřejnosti snadněji se orientovat v
nabídce finančních produktů, motivují občany k tomu, aby se více zajímali o vlastnosti
jednotlivých produktů a lépe porozuměli nabídkám finančních společností.
Další informace o soutěži Zlatá koruna najdete na www.zlatakoruna.info.

Generální partner soutěže, společnost OVB Allfinanz, a.s., je přední finančně
poradenská společnost, působí na českém trhu od roku 1993 a je dceřinou společností
německé OVB Holding AG. V současné době má v ČR více než milion klientů a spravuje
více než 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných
poradců - pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB
Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky
poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční
poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích
Evropy.
Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských
poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG v roce 1970 v
Německu zaměřuje OVB svou obchodní činnost na zákaznicky orientované poradenství
pro domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozvoje majetku, starobního
zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě
pro zhruba 3 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými produktovými
partnery. OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern
pracuje kolem 5 097 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2012 dosáhla OVB
Holding AG, která je od července 2006 kotována na Frankfurtské burze cenných papírů
(Prime Standard, ISIN DE0006286560), se svými dceřinými společnostmi celkových
provizních příjmů ve výši 214,7 milionu Euro a EBIT 10,5 milionu Euro.
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Partneři soutěže Zlatá koruna 2013
Generální partner: OVB Allfinanz, a.s.
Partneři: CRIF - Czech Credit Bureau, CK Fischer, Grappa G. Bertagnolli, Ipsos, TOP
HOTELS GROUP, Vysoká škola finanční a správní
Hlavní mediální partneři: MF DNES, iDNES
Mediální partneři: Kurzy.cz, Prague Leaders Magazine, Český rozhlas Plus
Odborní partneři: Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR, Unie
společností finančního zprostředkování a poradenství, Asociace penzijních fondů ČR,
Asociace hypotečních makléřů ČR, CBCB - Bankovní registr klientských informací, CNCB Nebankovní registr klientských informací, Asociace pro kapitálový trh ČR, Asociace
českých pojišťovacích makléřů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR,
Hospodářská komora České republiky, CFO Club
Pořadatel soutěže: pdMEDIA s.r.o.
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