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GENERÁLNÍ PARTNER

Ing. Miroslav Řezník
předseda představenstva a generální ředitel
OVB Allfinanz, a.s.

Prestižní ocenění Zlatá koruna, jehož je OVB generálním partnerem i ve
12. ročníku, je důležitým ukazatelem kvality produktů na českém finančním trhu.
Poskytuje našim současným i potenciálním klientům možnost orientovat se na poli
finančních služeb a produktů. Tím Zlatá koruna podstatnou měrou zvyšuje finanční
gramotnost českých občanů, což je i jeden z mnoha zájmů OVB. Jsme si vědomi naší
odpovědnosti, kterou vnímáme jako závazek společnosti, ve které žijeme. Partnerství
se Zlatou korunou nám společně s dalšími podporovanými projekty pomáhá uskutečňovat naši vizi sociální odpovědnosti.
Poskytujeme našim klientům služby s přidanou hodnotou a ocenění představuje pro
naše finanční poradce další ukazatel, který pomáhá při výběru finančních produktů.
Z toho pak těží nejen naši klienti, ale i naši poradci.
V průběhu naší spolupráce se Zlatá koruna transformovala v uznávaný projekt,
který oceňuje nejen laická, ale i odborná veřejnost. Chceme být inovátorem v oblasti
finančního poradenství, tahounem v trendech trhu a z našeho pohledu projekt poskytuje platformu pro diskuzi jak nad současným stavem finančního trhu, tak ukazuje
i vývojové trendy. Jsme rádi, že se jako jednička na trhu finančního poradenství
v České republice můžeme na tomto projektu podílet a současně tak přispívat k dalšímu
rozvoji finančního trhu.

OVB Allfinanz, a.s. poskytuje profesionální komplexní finanční poradenství. Klade přitom důraz na
individuální a odpovědný přístup, který je
základem pro budování dlouhodobých a kvalitních
vztahů. Je respektovaným partnerem pro nejvýznamnější instituce na českém finančním a kapitálovém trhu a dnes spolupracuje s téměř 40 produktovými partnery. Proto je schopna pokrýt
téměř všechny potřeby klientů. Finanční poradenství OVB směřuje k zajištění potřeb celé
rodiny a finanční plány klientů OVB Allfinanz tak
díky širokému produktovému portfoliu obsahují
především pojištění osob, majetku, hypotéky
a jiné úvěry, některé bankovní produkty, penzijní
připojištění i stavební spoření a investice. Kvalitní
finanční plán pečlivě hodnotí vhodnost produktu
pro daného klienta. Naši poradci při své práci
využívají fundované nástroje Analytického centra
obsahující aktuální data z trhu a podrobné nabídky partnerských společností.
OVB Allfinanz je odpovědnou firmou se vstřícným
postojem k veřejnému dění. Proto také dlouhodobě poskytuje podporu společensky prospěšným
aktivitám a charitativním projektům. Společnost
OVB Allfinanz, a.s., je dceřinou společností OVB
Holding AG, přední poradenské společnosti
v oblasti finančních služeb v Evropě. OVB Holding
AG působí od roku 1970 a v současnosti se stará
o více než 3 miliony klientů ve 14 zemích Evropy.
Od roku 2006 je mateřská společnost úspěšně
kótována na Frankfurtské burze jako jediná opravdu nezávislá finančně-poradenská společnost
v Evropě.
www.ovb.cz
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PARTNER

Mgr. Petr Kučera
výkonný ředitel a místopředseda
představenstva
CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., je dlouhodobým partnerem soutěže Zlatá
koruna. Jsme přesvědčeni, že odborné hodnocení finančních produktů včetně zpracování komplexní bilance úspěšnosti všech jejích kategorií na trhu značně přispívá
k transparentnosti celého finančního sektoru a pomáhá ve zvyšování gramotnosti
občanů v této oblasti.
Na finančním trhu navíc neustále roste význam takových pojmů, jako jsou zodpovědné zadlužování nebo budování pozitivní úvěrové historie. Jak ukázaly poslední
statistiky společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. a CNCB – Czech NonBanking Credit Bureau, z.s.p.o., které provozují Bankovní a Nebankovní registry
klientských informací, za minulý rok se v České republice zvýšil počet klientů využívajících dlouhodobých úvěrů určených na financování bydlení o více než pětinu.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., se proto ve svých aktivitách neustále
a cíleně zaměřuje na zdůrazňování důležitosti pravidelného monitoringu vlastních kreditních informací občanů. Právě v dnešní době, která nabízí rozsáhlé možnosti půjček
jak u bank, tak u nebankovních institucí, je bohužel velice snadné zapomenout na některé své závazky. Proto existují úvěrové zprávy, které přinášejí celkový přehled o všech
úvěrech dané osoby a pomohou každému například odhadnout, zda je pro něj další
půjčka s ohledem na jeho příjmy zvládnutelná, či nikoli. V letošním roce jsme i z výše
uvedených důvodů uvedli na trh novou službu umožňující klientům on-line a průběžně
získávat komplexní přehled o jejich finančním zatížení a rovněž o aktuální fázi splácení závazků prostřednictvím portálu www.kolikmam.cz.
Z celosvětových zkušeností je zřejmé, že profesionální organizování a bezpečné provozování úvěrových registrů jako standardních nástrojů pro posuzování bonity a rizika
nesplácení úvěrových produktů, které využívají finanční instituce, a široké možnosti
zpřístupnění úvěrových zpráv občanům pomáhají k lepšímu stavu finančních trhů jako
celku.
Věříme, že kombinace zavedeného systému pravidelného hodnocení finančních
produktů a propagace nových možností aktivně kontrolovat a řídit své finance přispějí
k potřebné popularizaci těchto témat u odborné i široké veřejnosti.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., je organizátorem největších českých úvěrových registrů,
Bankovního a Nebankovního registru klientských
informací. Jejich prostřednictvím si zejména banky,
stavební spořitelny, leasingové a factoringové
či splátkové společnosti ověřují schopnost svých
klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům
zajišťuje společnost technický servis. Široké veřejnosti nabízí možnost získat úvěrovou zprávu na
klientských centrech obou registrů a nově také
prostřednictvím bezpečného a pohodlného on-line
přístupu do nového webového portálu
www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel
aktuální přehled o svých závazcích.
Společnost dále provozuje registr ELIXIR, který
mapuje profesní historii finančních a pojišťovacích
poradců a makléřů. Vedle toho poskytuje i řadu
dalších služeb. Jde především o nástroje pro řízení
úvěrových rizik či řešení proti podvodům.
Prostřednictvím svého portálu www.cribis.cz poskytuje komplexní ekonomické informace o českých firmách a detailní údaje o vlastnických vazbách. Od
června tohoto roku budou v rámci portálu
www.cribis.cz přístupné také ekonomické informace
o firmách ze Slovenské republiky a data z Katastru
nemovitostí ČR. Nástroje pro hodnocení ekonomické situace municipalit a bytových družstev
nabízí pod značkou iRating.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. byla
založena v roce 2000. Na Slovensku má sesterskou
společnost CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. Od
roku 2005 je jejím jediným akcionářem mezinárodní
skupina CRIF, která působí v italské Boloni a dnes je
čtvrtým největším provozovatelem úvěrových
registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování na světě.
www.crif.cz
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Každý den v roce, 24 hodin denně, na celém území Česka a s programem pro každého.
óra Zlaté koruny již tradičně patří do mého,
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Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak je zahraničním zastoupením společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. - světové jedničky v oblasti technologií, které
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profesor Michiganské univerzity

Společnost Bevande s.r.o. zastupuje menší italské rodinné vinařství z Itálie, hlavně
sem účastníkem Zlaté koruny a členem
z krajů Trentino, Piemonte a Toskánsko. Dovážíme prémiovou italskou pálenku
Finanční akademie od jejího samotného vzniku
grappa od lihovaru PREMIATA DISTILLERIA G. BERTAGNOLLI z regionu Trentino.
Můžete tak ochutnat odrůdu Moscato, Chardonnay, Gewurztraminer, Teroldego ve
a jsem přesvědčen, že si během své existence
víně a následně v grappě. Pořádáme spoustu veřejných i uzavřených degustací právě
vydobyla značné renomé. Zlatá koruna
na téma WINE & GRAPPA. Seznam vinařství: GAIERHOF TRENTINO, ZANOTELLI
významnou měrou přispěla ke zvyšování
DOLOMITI, PERLINO PIEMONTE, MARTELETTI, SCANAVINO, PRODUTTORI
finanční gramotnosti investorů i ke kultivaci
DI GOVONE, GUADO AL MELO BOLGHERI, CACCIAGRANDE, LE SORGENTI,
finančního trhu a k osvětě investorů i veřejnosCONTUCCI. Seznam distilerií: PREMIATA DISTILLERIA G. BERTAGNOLLI TRENti. Rovněž výsledky Zlaté koruny mohou být
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Mladá fronta DNES je největší seriózní deník v České republice.
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znění
nejdůležitějších zákonů atd. Aktuální novinkou serveru je unikátní projekt Vizuální obchodní rejstřík, který umožňuje návštěvníkům sledovat propojení ﬁrem a osob v přehledném graﬁckém layoutu. Daně, zákony, rejstřík ﬁrem to jsou další témata sekce Podnikání.
Kurzy.cz s desetiletou tradicí na českém internetu patří mezi tradiční
informační médium, jehož obliba je časem prověřena.
www.kurzy.cz
iDNES.cz navštíví více než 4 miliony čtenářů měsíčně. Vlajkovou
lodí serveru je zpravodajství, které získalo již osmkrát ocenění
Křišťálová lupa. Zprávy z domova, ze světa, sportu, kultury a ekonomiky připravuje redakční tým 24 hodin denně. Na iDNES.cz
najdou čtenáři i další oborové servery, jako třeba technické weby
či stránky pro ženy (OnaDnes.cz), muže (Xman.cz) i děti (Alík.cz).
www.idnes.cz
NEWTON Media, a.s. – jednička na středoevropském trhu v oblasti monitoringu tisku a analýzy médií dodává výběry článků z tisku,
rozhlasu, televize, internetu a agenturního zpravodajství. Na základě zadání klienta sleduje aktuální dění, inzerci, sociální sítě a zajišťuje cenné informace a kvalitní podklady pro strategické plánování
nebo tvorbu marketingových kampaní. S mediálními analýzami odborníků z NEWTON Media získají zákazníci užitečný nástroj pro komunikaci s médii a účinný prostředek kontroly mediálního obrazu
ﬁrmy.
www.newtonmedia.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Kurzy.cz je největší nezávislý finanční server s více jak 1.000 000
uživatelů. Přináší denní zpravodajství ze světa financí, investiční
zpravodajství
z kapitálových
zahraničí,
Portál Finance.cz
byl spuštěn vtrhů
rocenejen
1997 va ČR,
patříale
taki kv nejstarším
informace
pro podnikatele
širokou
veřejnost.
hypoték,
odborně zaměřeným
serverůmi na
českém
internetu.Od
Nabízí
svým
stavebního spoření nebo povinného ručení, přes rozsáhlé informace
uživatelům mnoho praktických článků a kalkulátorů, řadu srovnání
k daním, až po aktuální znění nejdůležitějších zákonů, atd.
ﬁnančních produktů i dat ze světových burz a množství dalších užiZa pozornost stojí unikátní projekt Vizuální obchodní rejstřík,
tečných
aplikací, které
návštěvníkům
pomohou
orientovat
se aveosob
svěkterý
umožňuje
návštěvníkům
sledovat
propojení
firem
ﬁnancí.
vtěpřehledném
grafickém layoutu.
www.finance.cz
www.kurzy.cz

Portál FiremniFinance.cz vznikl v roce 2010. Je zacílen na malé a střední
podniky a podnikatele. Stěžejními tématy jsou start podnikání a jeho ﬁČasopis
je Součástí
dvouměsíční
periodikum,
vychází
v nákladu
000 ks.
nancování.
portálu
jsou podrobní
průvodci
začátkem15
podnikání,
Okruh
čtenářů
tvoří podnikatelských
především osoby
pravomocí
dále přehledná
srovnání
účtůs arozhodující
úvěrů, upozornění
na vý(střední
a vrcholový
management)
v soukromém
sektoru.
zvy zajímavých
programů
a komentáře
k dění na trhua sstátním
dotačními
tituly.
Kvalifikovaný odhad je cca 500 000 čtenářů. Časopis přináší zejména
www.firemnifinance.cz
informace
o dění a událostech politického, ekonomického, kulturního, diplomatického a společenského života v ČR. Jeho obsah
tvoří např. rozhovory s významnými osobnostmi, redakční články,
ale i klasická firemní inzerce, fotoreportáže z významných akcí
Smysl asoutěže
vidím
pro ﬁrmy důležité
našeho formátu
ve dvou
firem
institucí
(konference,
semináře,
výročí, vyhlášení
rovinách.
Za prvé z každoročních
hodnocení
vzejdou nové
vítězů
významných
soutěží a velké
společenské
události v ČR),
trendy v tom
kterémDalší
oboruinformace
ﬁnančního je
trhu.
pojišťovnicvkládaná
inzerce.
pakV možno
nalézt na webu
tví například v poslední doběZde
„bodují“
jednorázová
inves- prezentace
www.leadersmagazine.cz.
je také
možná on-line
životní
pojištění,či nebo
novéKromě
typy povinného
ručení podoby a na
vtiční
podobě
bannerů,
odkazů.
klasické tištěné
webu
časopisuriziky.
(průměrná
návštěvnost
pohybuje
kolem 65 000),
s havarijními
Druhým
nesporným se
kladem
soutěže
se
prezentace
objeví také
v elektronickém
Zpravodaji,
který je
je, Vaše
že kombinuje
hodnocení
odborníků
s hodnocením
laikaždý
týden
zasílán
na 40
000jak
konkrétních
adres.
ků, takže
máme
zpětnou
vazbu
od ﬁnančních
expertů,
tak veřejnosti a podle toho můžeme nasměrovat i vývoj nowww.leadersmagazine.cz
vých pojištění či produktových inovací. A v neposlední řadě
tkví přínos Zlaté koruny pro klienty- na poli ekonomické
gramotnosti. Poskytuje jim totiž dobrý návod, jak si vybrat
kvalitní pojištění a další ﬁnanční instrumenty.Proto si také
každé zlaté, stříbrné nebo bronzové koruny, kterou jsme
v uplynulých ročnících získali, významně vážíme.
Jakub Strnad,
předseda představenstva, Allianz pojišťovna

Zlatá
2014
Zlatá koruna 2011

ODBORNÍ
ODBORNÍ PARTNEŘI
PARTNEŘI

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) je neziskovým
profesním sdružením právnických osob podnikajících na území České republiky
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Mezi hlavní hodnoty, které USF finančnímu poradenství přinesla, patří informační
ního arbitra je zajištění rychlého, bezplat- společností z celé ČR. Mezi hlavní hodnoty,
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Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ)
byla založena v roce 2002. Reprezentuje 1000 individuálních členů a prostřednictvím
8 korporativních členů zastřešuje více než 10 000 osob poskytujících poradenské
a zprostředkovatelské služby na finančním trhu.
AFIZ pro své členy vytváří odborné zázemí a intenzivně komunikuje s orgány státního
dohledu i s orgány legislativními. AFIZ se zaměřuje na rozvoj trhu finančních služeb
za současné kultivace podnikatelského a spotřebitelského prostředí s důrazem na
ochranu klientů. AFIZ pořádá konference, panelové diskuze k aktuálním tématům,
zejména ﬁnančních
v oblasti nové
legislativy.
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1100 individuálních členů a prostřednicsdružuje nejvýznamnější správce - investiční
tvím 12 korporativních členů zastřešuje více společnosti a asset management společnosti,
než 10.000 osob poskytujících poradenské které působí v ČR a další subjekty, které poa zprostředkovatelské služby na ﬁnančním
skytují služby v oblasti kolektivního investotrhu. AFIZ pro své členy vytváří odborné závání. Činnost Asociace napomáhá ke zvýšení
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Zlatá koruna je fórem, kde se trasetkávají zajímaví lidé a kde
Oceňuji,dičně
že se z finančních fór Zlaté koruny
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Asociace penzijních společností ČR byla založena ustavující členskou
schůzí dne 25. 6. 1996, tehdy jako Asociace penzijních fondů ČR.
Je dobrovolným zájmovým sdružením právnických osob, které
od 1. 1. 2013 sdružuje všechny penzijní společnosti, které v České
republice provozují důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření
a penzijní připojištění a za tím účelem obhospodařují jednotlivé
důchodové, účastnické a transformované fondy. Asociace zejména
reprezentuje, koordinuje a prosazuje společné zájmy svých členů.
V Asociaci působí také 3 přidružení členové, kteří jsou společnostmi
poskytujícími odborné služby, zejména v oblasti auditu a daňového
poradenství.

Asociace hypotečních makléřů, o.s., je profesním sdružením
právnických osob, které působí na českém hypotečním trhu.
Posláním Asociace je standardizace služeb hypotečních makléřů,
zvyšování profesionální úrovně členů, zvláštní důraz je pak kladen
na etické rozměry vykonávané profese a na posilování prestiže
hypotečních makléřů. Dalším cílem Asociace je aktivní účast na
samoregulačním procesu českého hypotečního trhu. V roce 2013
Asociace hypotečních makléřů zavedla značku kvality FÉR hypotéka,
kterou je aktuálně označeno několik stovek kanceláří po celé ČR.
www.ahmcr.cz

www.apfcr.cz, www.starnesmysli.cz

Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) byla založena
r. 1994. Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování
profesionální prestiže povolání pojišťovacího makléře. AČPM se
podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů a o propagaci jejich činnosti. AČPM je zakladatelkou a organizátorkou prestižní odborné ankety pojišťovacích
makléřů Pojišťovna roku. AČPM sdružuje 79 členů, kteří realizují
téměř 80 % všech makléřských obchodů v ČR. Svými aktivitami ve
prospěch celého makléřského stavu je Asociace obecně respektována
jako oprávněný mluvčí pojišťovacích makléřů v České republice.
www.acpm.cz

Společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. provozuje
Bankovní registr klientských informací a byla založena v roce 2002
pěti největšími bankami působícími na českém trhu. Banky a stavební spořitelny si prostřednictvím registru vyměňují informace
o bonitě a důvěryhodnosti klientů. Vytváří tak prostředí zodpovědného přístupu k osobním financím. V současné době má
registr 26 uživatelů. Poskytuje informace jak členským bankám
a stavebním spořitelnám, tak i široké veřejnosti formou úvěrové
zprávy přístupné nově on-line prostřednictvím portálu
www.kolikmam.cz, anebo dostupné v Klientském centru CBCB.
Bankám a stavebním spořitelnám registr nabízí další produkty
typu Credit Bureau Score či Portfolio LAB, které umožňují systematické hodnocení rizika a sledování změn v chování klientů dané
banky či stavební spořitelny.
www.cbcb.cz
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Společnost CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. zájmové sdružení
právnických osob bylo založeno v roce 2004 pod původním názvem LLCB, z.s.p.o.,
za účelemsdružení
zajištění právnických
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„CFO Club“ je asociace
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v oblasti
finančního řízení. Působí v České a Slovenské republice od roku 2006 a má více jak
www.llcb.cz
www.komora.cz
140 členů. Posláním Klubu je sdílení nejlepší praxe v oblasti finančního řízení.
Pravidelná setkání Klubu jsou místem pro výměnu zkušeností, znalostí a kontaktů.
Pro členy Klubu pravidelně pořádáme diskuzní setkání z oblasti finanční (vývoj makroekonomických ukazatelů, situace na kapitálových trzích, řízení finančních rizik
i měření a řízení výkonností) i nefinanční problematiky (využití inovací, strategie
společností v různých obdobích, role CFO ve statutárních orgánech). K nejvýznamnějším akcím Klubu patří volba Finančního ředitele roku, výroční konference
Excellence in finance či Prezidentský golfový turnaj.
www.cfoclub.cz
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Petr Šimerka,
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věcí ČR
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HLAVNÍ CENY

ZLATÁ KORUNA
KATEGORIE
A - RETAIL2014

Stavební spoření

Výsledky 12. ročníku soutěže
Účty

1. WÜSTENROT Kamarád+
Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s.

1. Fio Běžný účet bez poplatků Fio banka, a.s.
2. Spořicí účet ING Konto ING Bank N.V.
3. eKonto Raiﬀeisenbank, a.s.

Cena veřejnosti

2. ATRAKTIV úvěr 3,7 % p.a.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
1. Běžný účet Equa bank Equa bank

3. Nízká hyposplátka Raiﬀeisen stavební spořitelna, a.s.

V kategorii Účty se v nabídce bank již tradičně na předních příčkách umísťují produkty kombinující velmi nízké poplatky, vysoký výnos a standardní
přístup k provádění transakcí. Pohledem na poslední dva ročníky zjistíme,
že se jedná o velmi dynamický tržní segment, kde jsou příchozí hráči vždy
schopni
uspět. karta
Ovšem vnemobilu
všichni jsou
schopni
1. Platební
(NFC)
GE udržet
Moneytakto
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Již tradičně
3. Cestovníslužeb
pojištění
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a aplikací
NAse
umísťují
vlajkové
produkty tradičních hráčů bankovna spodních
CESTY spříčkách
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hodnoty.
v mobilu
(NFC)
GEManager,
MoneyAccenture
Bank Management
navázala naConsulting
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Ing.
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2.
Stavební
spoření
RSTS
Raiffeisen
stavební
spořitelna
Vítězný
produkt
stavební
spořitelny
Wüstenrot
je velmi
nakloněn kli-

Elektronické bankovnictví

Hypotéky

Novinka roku

Bezkontaktní platební nálepku téže banky. Nastupující trend
mobilních plateb je v novinkách favoritem vcelku bez diskuzí. Jde
o přelomové řešení, které pro řadu svých předností má ambici
časem nahradit klasické platební karty. Poprvé se letos mezi novinkami, a hned na druhém místě, objevuje refinancování hypoték.
1.
eKonto Raiﬀeisenbank, a.s.
Jde o projekt z dílny Equa bank, která vylepšila svůj původní produkt
snadného
refinancování
a láká
klienty
2. Internet
Banka
GE Money
Bank,
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1. Převratná hypotéka
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1. Fio podnikatelský účet bez poplatků Fio banka

3. Hypotéka FLEXI UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
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Stavební spoření

Úvěry

1. WÜSTENROT Kamarád+ Wüstenrot - stavební spořitelna

1. RePůjčka - Vracíme poplatky! Equa bank

Platební
karty
2. Stavební spoření WÜSTENROT Wüstenrot - stavební spořitelna
1. Platební karta AXA AXA Česká republika, s.r.o.

3. Hypoúvěr od Buřinky Stavební spořitelna České spořitelny

2. Chytrá karta Česká spořitelna, a.s.

Neživotní pojištění

2. Půjčka Air Bank Air Bank

1. Povinné ručení NA100PRO Kooperativa pojišťovna, a.s.
3. KONSOLIDACE PŮJČEK GE Money Bank

2. Allianz cestovní pojištění Allianz pojišťovna, a.s.
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Allianz penzijní společnost
1. Převratná hypotéka

1. FLEXI životní pojištění včetně smluv upravených
2. Internet
Banka
GE Money
Bank,
a.s.spořitelny
v programu
InSpiral
Pojišťovna
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3. FLEXI životní pojištění – JUNIOR Pojišťovna České spořitelny

Ing. Petr Šafránek, Generální sekretář Asociace finančních
zprostředkovatelů a finančních poradců ČR
Zlatá
2014
Zlatá koruna 2011

2. Hypotéka Klasik Oﬀset Raiﬀeisenbank, a.s.

Doc. Ing. František Pavelka, CSc., Bankovní institut vysoká škola

Ing. Vladimír Bezděk, M. A., prezident Asociace penzijních společností
ČR, generální ředitel a předseda představenstva Penzijní společnosti
České pojišťovny
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Obchodování s CP
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2. Fio Smartbroker
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Neživotní pojištění
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2. Allianz cestovní pojištění Allianz pojišťovna, a.s.

soutěže ukazují, že jenom společnosti se silnou orientací na zákaz3.
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Trend v oblasti platebních karet vydávaných na českém trhu je jednoznačHistoricky se investoři zajímali zejména o poplatky spojené
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3. Allianz majetkové pojištění se službou Home
Assistance Allianz pojišťovna, a.s.

jí spořit do penzijního fondu v rámci spřátelené ﬁnanční skupiny. Nejde
Ing. Boris Tomčiak, vedoucí oddělení Asset management, Colosseum, a.s.
sice o závratné příspěvky, ale opět motivují k používání karty a nabízejí
solidní beneﬁt. Na druhé straně mezi negativní prvky patří zvyšující se
úroková sazba, která u některých vydavatelů atakuje 30% hranici.
Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor ﬁnančního serveru Měšec.cz

O úspěchu produktů a tedy i pojišťoven dnes už rozhoduje nejen cena
(i když ta je v české kotlině přece jen důležitá), ale i další služby s tím spojené.
Mám na mysli asistenční služby, nabízené v souvislosti s cestovním pojištěním, ale i s pojištěním domácnosti a nemovitosti. Uspěje ten, kdo nabídne nejpraktičtější pomoc v nouzi. U cestovního pojištění rozhoduje kromě
velmi kvalitní asistence také výše limitu pojištění. Lidé konečně pochopili, že ceny za léčení v zahraničí jsou nesrovnatelné s těmi u nás. Trendem
u pojištění aut je spolehlivá a rychlá likvidace pojistné události. Tedy alespoň
do té doby, než do hry vstoupí hráč jménem malus. Většina pojišťoven o něm
často hovoří, ale skutek zatím vesele utíká. Praxe ukazuje, že se některým
pojišťovnám vyplácí bourajícím klientům leccos prominout - nechat jim bonus, který by jinde neměli, a mít tak jistotu, že nepřejdou ke konkurenci.
Ale je to košer?
Ing. Dagmar Šístková – Jelínková, šéfredaktorka serveru oPojištění.cz

Zlatá
koruna2011
2014
Zlatá koruna

VÝSLEDKY
VÝSLEDKY

KATEGORIE B – PODNIKATELÉ
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PŘEDSEDA FINANČNÍ AKADEMIE

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.,
předseda Mezinárodní obchodní komory ICC ČR,
profesor na Institutu ekonomických studií FSV UK,
předseda dozorčí rady Český Aeroholding, a.s.

Finanční akademie hodnotila 205 produktů
včetně nové kategorie On-line aplikace
Zatímco loňský ročník představoval průlomový okamžik soutěže,
jelikož po deseti letech došlo ke změně metodiky hodnocení produktů
tak, aby plně reflektovala současné trendy na finančních trzích,
letošní dvanáctý ročník s výjimkou nové kategorie „On-line aplikace“
naopak představoval stabilizaci osvědčené metodiky z loňska.
Metodika hodnocení klade mimo jiné důraz nejen na parametry daného produktu, ale také na jeho dlouhodobou perspektivu, na jeho
udržitelnost. Letošní ročník Finanční akademie čítá 311 členů.
Soutěže se zúčastnilo 205 finančních produktů. Jejich počet napříč
kategoriemi je vyrovnaný. Nejméně početnou kategorií letos bylo
penzijní spoření s 8 přihláškami. Nejobsazenějšími se naopak staly
kategorie životní a neživotní pojištění s 20 produkty.
Známkování probíhalo opět jako ve škole, tj. na škále 1-5. Produkty
se hodnotily podle kritérií cena, výnos, kvalita, bezpečnost a udržitelnost, přičemž porotce si mohl sám vybrat, jakou důležitost přiřadí
jednotlivým kritériím. Letošní ročník soutěže se nesl v duchu nízkých
úrokových měr na českých i evropských trzích, což zásadně ovlivnilo
trhy ve většině soutěžních kategoriích. V průběhu roku jsme mohli
sledovat neustálé snižování úrokových sazeb u spořicích účtů dané
nedostatkem konzervativních investičních příležitostí s vysokým
výnosem a malým rizikem. Naopak jsme již delší dobu svědky levných
hypoték, které napomáhají pomalu rozhýbávat i trh s nemovitostmi.

rušením některých poplatků, ale i produktovými inovacemi spolu
s mediální kampaní. Úspěch nových a malých bank můžeme vidět i na
výsledcích letošního ročníku Zlaté koruny. To však neplatí v případě
platebních karet, kde je pro kvalitu služby samozřejmě důležitá
i rozšířenost sítě bankomatů, kde mají tradiční velké banky výhodu.
Také v pojišťovnictví stále dominují spíše větší pojišťovny, které však
trvale zkvalitňují své produkty.
Proč přibyla nová kategorie? On-line aplikace začínají být klíčovým
stavebním kamenem finančních institucí, klienti stále méně vyhledávají kamenné pobočky, jejichž počty včetně zaměstnanců postupně
redukují. Nejenom banky, ale i pojišťovny se zákazníky komunikují
převážně elektronicky. Novinka roku potvrzuje předchozí konstatování, dopředu se tlačí elektronické nástroje - když to není e-banking,
je to alespoň nálepka NFC, která z mobilu udělá kartu.
A co na závěr? Po odeznívajících příznacích krize finančního trhu
postupně vlády a centrální banky pomalu opouštějí své masivní intervence, ale možná negativní odezva v deflaci a nezaměstnanosti tento
proces brzdí, což vyvolává další nejistoty. Taková situace otevírá nové
příležitosti pro finanční produkty, ale důraz na nákladovou efektivnost bude pokračovat. Výsledky Zlaté koruny budou i v takovém
období určitě inspirovat investory ke kvalifikovaným rozhodnutím.

Tak jako v minulém roce můžeme zaznamenat pokračující trend
směřující k větší jednoduchosti a transparentnosti produktů, což je
dáno jednak zlepšujícími se regulatorními podmínkami (větší bezpečnost
s přípravou na Basel III, větší regulace a kontroly šedé zóny na
úvěrovém trhu apod.), ale také pokračující expanzí nových malých
bank, které se snaží cíleně vydobýt si lepší postavení na trhu nejenom
Zlatá
koruna2011
2014
Zlatá koruna
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ZLATÁ KORUNA NA INTERNETU
Specializovaný server www.zlatakoruna.info poskytuje informace
o téměř 700 produktech
Zlatá koruna na svých internetových stránkách poskytuje to,
co jiné ﬁnanční servery nemají: komplexní pohled na ucelenou
nabídku ﬁnančních produktů ze všech oblastí od bankovních
účtů až po leasing. Vedle produktů pro běžného klienta na serveru Zlatá koruna najdeme i velmi rozsáhlou nabídku ﬁnančních
produktů pro malé a střední podnikatele.

Server Zlatá koruna má nejen své vlastní stránky na Facebooku,
ale integruje v sobě široké spektrum činností, do nichž projekt
Zlaté koruny zasahuje. Ať už je to každoroční hlasování veřejnosti o nejoblíbenější produkty roku (Cena veřejnosti a Cena podnikatelů) anebo prezentace úspěšných fór Zlaté koruny včetně
on-line přenosů z této události.

Produkty jsou seřazeny přehledně do kategorií, například účty,
stavební spoření, životní pojištění atd. V rámci kategorií lze
všechny produkty detailně porovnávat. Jejich přednosti a nedostatky má každý okamžitě jako na dlani. Návštěvník, pokud se
pro nějaký produkt rozhodne, má možnost objednat si jej přímo
na webu prostřednictvím on-line prodeje.

Mezi ﬁnančními weby představuje Zlatá koruna produkt, který
poskytuje nejkomplexnější servis a informace každému zájemci
o ﬁnance a ﬁnanční produkty. Jeho význam a poslání, jak jsme
uvedli, je ale mnohem širší. Svým celkovým zaměřením se stal
důležitou a nepostradatelnou součástí ﬁnančního trhu a ﬁnanční
kultury v České republice.
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