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Text Dalibor Vajnar   Foto Aleš Háva

Soutěž o výlet do hlavního města Portugalska probíhala 
od počátku loňského prosince až do 25. dubna a nutno říci, 
že závěrečný finiš byl famózní. Mezi poradci, od druhého 
místa, byly rozdíly jednoho jediného bodu a u manažerské 
části soutěže se zase ukázaly rozdíly jedné smlouvy!

Smeknutí klobouku patřilo především všem novým 
spolupracovníkům. Zejména Andrea Petrovičová (F. Ryšlink) 
s 15 smlouvami a Eliška Němcová (Z. Mašková) s 13 smlou-
vami odvedly pořádný kus práce. Ale i mezi ostatními novými 
kolegy máme jistě nové příklady a vzory pro ostatní.

Mezi manažery zase zářila již zmiňovaná Zuzana Mašková, 
která se svými nováčky sepsala 35 smluv! A co se týče 
poradců, nelze přehlédout parádní práci Milana Pánka 
a Mgr. Pavly Hanusové!

Všichni si návštěvu Lisabonu zasloužili a také užili, i když 
počasí nebylo právě nejlepší. Následující fotografie ale jasně  
ukazují, že portugalský déšť byl na poradce Bohemia Servis 
Finance prostě krátký.

Lisabon - nejzápadnější město 
Evropy, se ve dnech 4. až 7. května 

stal odměnou pro manažery, nováčky 
a poradce za produkci Evoluce.

LISAB   NAk
ce
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Naše společně strávené dny 
(a samozřejmě také dlouhé ve-
čery) v Lisabonu utekly ďábel-
sky rychlým tempem, vzpomín-
ky na ně ale zůstanou v paměti 
dlouho. A s nimi také chuť 
k dalším setkáním.

Poděkování za uskutečnění 
a zdárný průběh „Akce Lisabon” 
patří České podnikatelské 
pojišťovně a.s. a jejímu generál-
nímu řediteli, Ing. Jaroslavovi 
Besperátovi a BSF v čele s vý-
konným ředitelem Romanem 
Kratochvílem.
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BSF vnímáme
téměř jako naši sít

,
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Text Dalibor Vajnar

Pane řediteli, vy jste v pozitivním vztahu k BSF 
navázal na generálního ředitele ČPP, Ing. Jaroslava 
Besperáta, že?

Co považujte za velkou výhodu BSF?

Tato spokojenost nás zajisté těší. Je na druhé 
straně něco, co byste BSF doporučil?

BSF je naším dlouholetým a váženým partnerem. 
V této pozici není jen díky dosaženému objemu 
uzavřených obchodů, ale také díky velmi dobrým 
osobním vztahům. Velkou roli v naší spolupráci hraje 
otevřené jednání a vzájemná důvěra. Firem jako BSF 
jednoduše není tolik. My v ČPP navíc vysoce 
oceňujeme poctivý a férový přístup BSF ke klientům, 
ten prezentuje hodně firem, ale jen některé se tak 
také opravdu chovají.

Kádr BSF je stabilní a tvoří jej lidé, kteří tuhle práci 
dělají ne proto, že chtějí za půl roku zbohatnout, ale 
kteří pojišťovací poradenství berou jako dlouhodobou 
službu klientovi.  A je to vidět nejen na celkovém 
objemu produkce, ale i třeba na stornovosti smluv, 
která je v případě BSF na žádoucí nízké úrovni 
v porovnání se zbytkem trhu. Klienti nejsou 
přepojišťováni a mají prvotřídní péči, což se odráží 
nejen na jejich spokojenosti, ale jak jsem řekl, také 
na rostoucím objemu sjednávané produkce. Prospěch 
z toho přitom mají všichni zainteresovaní, klient, 
makléř i pojišťovna.

Naše vzájemné diskuse s vedením BSF se netýkají 
kvality práce, ale spíše objemu. Myslím si, že společ-
nost by mohla zapracovat na doplňování týmu 
novými lidmi, kteří by přinášeli firmě další byznys. 
Chápu, že to je složitější záležitost a především běh 
na dlouhou trať.  Jde o dlouhodobou koncepční práci, 
jejíž výsledek se dostaví až s několikaletým 
odstupem. A zmínil bych možná ještě jednu věc, 
kterou je do jisté míry opomíjení neživotního 

pojištění. Přitom prodej pojištění staveb a domácností u nás nabývá stále více 
na významu. Vnímám zde potenciál dlouhodobě trvajících smluv se zajímavými 
následnými provizemi.

Produkt Domex, který v tomto segmentu nabízíme, se snažíme neustále 
vylepšovat, tak aby poskytoval našim klientům maximální pojistnou ochranu. 
Naše nabídka je opravdu na špičce toho, co současný trh nabízí. Cena je přitom 
výhodnější než u naší přímé konkurence, se kterou se srovnáváme. Velmi dobře 
funguje Domex zejména u mladých lidí, kteří si pořizují vlastní bydlení a hledají 
kvalitní a cenově optimální pojištění. Nenaskočit na tuhle vlnu, znamená připravit 
se o výhody s tím spojené, včetně zajímavé provize.

Zde musíme zmínit, že ČPP nedávno upgradovala nabídku pojištění majetku.

 

Ing. Františkovi Vlnařovi, vrchnímu 
řediteli České podnikatelské pojištovny, 
dělá momentálně radost nová nabídka 
občanského pojištění. Těší jej ovšem 
i výkony Bohemia Servis Finance.

Foto Archiv ČPP, Dalibor Vajnar

,
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Vrchní ředitel ČPP, Ing. František Vlnař, společně s výkonným ředitelem 
Bohemia Servis Finance, Romanem Kratochvílem.



Jak v současnosti veřejnost vnímá pojišťovny?

Dostali jsme se k autům, vy k nim máte velmi kladný vztah.

Pane řediteli, děkuji za rozhovor.

Běžný občan pojištění bohužel stále bere spíše jako nutné zlo. Vlastní například 
nemovitost v hodnotě několika milionů a přitom řeší, že má dát třeba dva tisíce 
za pojistku. V případě škody by mu ale tato částka zachránila střechu nad hlavou. 
Stejně tak si lidé neuvědomují, co jim může hrozit, pokud utrpí úraz 
s dlouhodobými nebo trvalými následky a nemají úrazové či životní pojištění. 
Můžete si léta platit pojištění a nic se vám nestane. Až jednoho dne si přivodíte 
zranění nebo se přivalí povodeň. Pak teprve oceníte, že jste byl proti takovým 
osudovým okolnostem pojištěn. 

Lidé chtějí kvalitu, ale hlavně za málo peněz, což je neúměrný požadavek. 
V posledních letech výrazně rostou náklady na pojistná plnění z dopravních 
nehod, proběhly legislativní změny a k cenové korekci byly nuceny přistoupit 
všechny pojišťovny bez rozdílu. Jakkoli opodstatněný krok, velice diskutované 
a také mediálně vděčné téma, které na popularitě pojišťovnám rozhodně nepřidá.

Mám rád auta i motocykly. Na něčem, co mělo motor, jsem jezdil asi od osmi let. 
Díky práci ročně za volantem najezdím kolem šedesáti tisíc kilometrů. Na motorku 
už mi dnes tolik času nezbývá. Máme motorkářskou partu, shodou náhod základ 
tvoří zejména kolegové z branže. Rád cestuji a poznávám nová místa, byli jsme 
společně například v Černé Hoře, kde jsme se zastavili v Boce Kotorské, bývalém 
kotvišti rakousko-uherské válečné flotily, ve které sloužili i čeští námořníci. Tam 
jsem se už dlouho chtěl podívat, protože v těch místech se v 1. světové válce 
pohyboval můj dědeček. A nejdále jsme byli asi v Pyrenejích, které jsme projezdili 
z obou stran, včetně Andorry. Většina z nás jsou pojišťováci, a tak naše večerní 
diskuse se často netočí jen kolem motorek. Moje práce mne provází všude. 

Zdá se, že občanské pojištění vám dělá radost?

Jak se ČPP dívá na připravované legislativní 
změny?

Na naše čísla jsme pyšní, stále rosteme. Klienti dnes 
při výběru pojišťovny zohledňují nejen cenu, ale 
i ostatní servis a my máme co nabídnout. Naše služby 
oceňují nejen klienti, ale i odborná veřejnost. Velkou 
radost jsme zažívali při květnovém vyhlášení výsledků 
ankety Pojišťovna roku pořádané pojišťovacími 
makléři. Zvítězili jsme v kategorii Pojištění průmyslu 
a podnikatelů, v Autopojištění a také právě v Pojištění 
občanů. Náš úspěch jsme završili druhým místem 
v Životním pojištění. ČPP má renomé specialisty 
v oblasti pojištění vozidel a je trojkou na trhu v povin-
ném ručení. Úspěch v tomto segmentu nám pomohl 
k růstu v dalších oblastech a aktuálně jsme čtvrtou 
největší neživotní pojišťovnou na trhu. 

Situace na trhu se změní a dá se předpokládat, 
že může dojít k tomu, že řada firem a lidí bude 
z poradenské praxe odcházet. Je logické, že externí 
společnosti hledají nebo budou v blízké budoucnosti 
hledat výhody pramenící z úzké spolupráce se silným 
partnerem. A tak, jako hledají samotné poradenské 
sítě, stejně hledáme a vybíráme si i my.  U nás bude 
na předním místě určitě BSF. Po většině prodáváte 
naše produkty a vnímáme vás téměř jako naši síť. 
Obě firmy jsou si podobné i tím, že se neustále snaží 
posouvat ve svém vývoji dál a pracují na sobě, čímž 
podporují samu mateřskou společnost. ČPP i BSF se 
společně daří a nepochybně dokážou splnit všechny 
požadavky na ně kladené, nejen v kontextu 
připravovaných legislativních změn.

10

Na snímku zleva Ing. Pavel Wiesner, ředitel úseku podnikatelských rizik, vrchní ředitel Ing. František Vlnař, generální ředitel  
Ing. Jaroslav Besperát a Bc. Marek Woitsch, ředitel úseku životního pojištění. 
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U BSF jsem našla zastání 

Paní Karlo, jak jste se vlastně seznámila 
se službami BSF?
Nejprve se spřátelily naše dcery a ta moje 
mi po nějaké době doporučila seznámení 
s maminkou své kamarádky, která je prý 
velmi příjemná a milá. Osud to nakonec 
zařídil tak, že k našemu setkání došlo záhy 
poté, a to z "pracovních" důvodů. Byla 
jsem totiž oslovena finanční poradkyní 
jedné z mých kolegyň s nabídkou kontroly 
pojistných smluv. Její nabídku jsem přijala 
a dozvěděla jsem se od ní, že v podstatě 
všechny moje smlouvy jsou zastaralé 
a bude nejlepší je předělat. Asi jako mnoho 
jiných lidí, příliš se v této problematice 
neorientuji, a tak jsem svolila. Uzavřela 
jsem nové životní pojištění, nicméně, ještě 
před uplynutím dvouměsíční lhůty jsem se 
raději setkala s paní Borkovcovou. A ta se 
po přečtení smlouvy rychle pozastavila nad 
tím, že v ní byla uzavřena pojistná částka 
na smrt pouze na pět let.

Toto životní pojištění jste chtěla 
z jakého důvodu?
Kvůli alespoň částečnému zajištění mojí 
dcery v případě mé smrti. Ale díky paní 
Borkovcové jsem se dozvěděla, že s takto 
uzavřenou smlouvou bych musela zemřít 
do pěti let. Problém spočíval v tom, že 
jsem chtěla měsíčně platit pouze 500 Kč, 
což ona poradkyně akceptovala, ale nese-
známila mě už s problémem, který to 
s sebou ponese. Totiž, že úmysl, se kterým 
životní pojištění uzavírám, tedy případná 
finanční pomoc dceři, nebude moci být 
po uplynutí těchto pěti let naplněn. 

Paní Borkovcová mi poctivě řekla, že za 
tuto částku nemohu bohužel nikde počítat 
s krytím, jaké si představuji. Původní 
smlouvu jsem tedy okamžitě zrušila a uza-
vřela novou, tentokrát s BSF. Znamenalo to 
navýšení měsíční platby asi o 120 korun, 
což je pro mě - samoživitelku v dělnické 
profesi - relativně dost citelné. Nicméně, 
od paní Borkovcové se mi dostalo tak 
zevrubného vysvětlení a výborného 
přístupu, že jsem se s tím ráda smířila. 
Smlouvu jsme v mezích pojistné částky 

k mé spokojenosti nastavily tak, aby měla 
smysl a zahrnovala rizika, ve která jsem ani 
nedoufala. To bylo příjemné světélko v mé 
tehdejší nelehké situaci.

Čím dalším jste si procházela?
Trpěla jsem silnými bolestmi ramene v dů-
sledku pracovního zatížení a stav mé ruky 
se zkomplikoval natolik, že bylo nutné při-
stoupit k operaci. To bylo loni v září a reha-
bilitace trvaly až do letošního jara. Ani tak 
není moje ruka zcela v pořádku. Celkem 
jsem strávila 81 dní v léčení a čtyři dny 
připadly na hospitalizaci.

Jak proběhlo plnění pojišťovny?
Pokud jde o dobu hospitalizace, dostala 
jsem přesně to, co jsem měla dostat, takže 
to bylo v pořádku. Peníze jsem měla na 
účtu do dvou týdnů od nahlášení pojišťov-
ně. Problémy nastaly s pracovní neschop-
ností po dobu léčení. Jak jsem již říkala, 
léčila jsem se 81 dní, ovšem pojišťovna mi 
proplatila pouhých 26 dní. Protože jsem 
byla od paní Borkovcové instruována ozvat 
se jí, jakmile dojde ze strany pojišťovny k pl-
nění, učinila jsem tak. A ona začala jednat 
a s ní i BSF. Na tom jsem viděla, jak vaší 
společnosti záleží na spokojenosti klienta.

Příčinou sváru byla oceňovací tabulka 
pojišťovny, limitující délku plnění pro vaší 
diagnózu. Jak se situace vyvinula dále?
Pojišťovna argumentovala tím, že podle ní 
jsem měla být léčená kratší dobu, a proto 
mi vyplatila méně. Přitom ale vůbec nevzala 
v potaz komplikace, které v mé léčbě nasta-
ly a ztížily účinnou rehabilitaci. Já jsem ruku 
ani nedokázala udržet ve výšce a najednou 
mi vlastně bylo naznačeno, že svoji léčbu 
prodlužuji. Vím, že pojišťovny mají případy, 
kdy se pacienti s lékaři znají a uměle prota-
hují léčbu, proto asi také mají tyto tabulky 
s typickou dobou léčení. Můj případ to ale 
nebyl. Cítila jsem se bezmocná, za průtahy 
stály opravdu pouze komplikace s uzdravo-
váním. Okamžitě po ukončení léčby jsem se 
také vrátila do zaměstnání. Paní Borkovcová 
se mezitím snažila na pojišťovnu vyvíjet tlak 

na změnu jejího názoru, tedy že nemám 
nárok na vyšší plnění, neboť jsem byla 
léčena déle, než jsem prý měla být. 
Pojišťovna si tedy vyžádala lékařskou 
zprávu, která měla objasnit komplikace 
vedoucí k prodloužení léčby nad tabulkový 
časový limit. Tato snaha nakonec vedla 
k úspěšnému konci a já jsem obdržela 
plnění takové, jaké mi příslušelo.

Jaké jste z toho všeho nakonec měla 
pocity?
Měla jsem samozřejmě radost, že to dobře 
dopadlo. Jsem úplně obyčejný člověk a líbi-
lo se mi, že se mě někdo zastal v situaci, se 
kterou jsem neměla zkušenost. Stála jsem 
najednou proti velké firmě, která má své 
tabulky a pravidla. A najednou se objevil 
člověk, který to tak nenechal. Vlastně jsem 
si do té doby nedokázala představit, že je 
možné, aby se obyčejného člověka někdo 
takto zastal. Nebýt pomoci BSF a hlavně 
paní Borkovcové, asi bych sama do sporu 
s pojišťovnou nešla a smířila bych se s pů-
vodně vyplaceným plněním. Nyní díky 
tomu vím, že kvalitní finanční poradenství 
nespočívá jen v uzavírání smluv, ale hlavně 
v následné péči o klienta. Než nastala tato 
situace, byla jsem dokonce přesvědčená, 
že finanční poradci stojí vždy na straně 
pojišťoven.

Mnoho mých známých vedou podobné 
situace, jako byla ta moje, k závěru, že po-
jištění nemá smysl, protože stejně nic ne-
dostanou. Na základě toho ho odmítají 
s tím, že si raději budou dávat peníze 
stranou, než aby platili pojišťovnám. Já si 
dnes již uvědomuji, že tento přístup není 
moudrý. S dobrým poradcem by totiž mohli 
pouze získat a hlavně ušetřit peníze. 
A vlastně by si v konečném důsledku mohli 
ušetřit i mnoho starostí.

K dlouhodobému servisu BSF patří nejen péče 
o smlouvy klientů, ale také pomoc v případě 
komplikací. A že i ty se dají řešit, o tom se 
přesvědčila paní Karla Charvátová za vydatné 
spolupráce Mgr. Miloslavy Borkovcové.

P.S.: Paní M. Borkovcová touto cestou 
děkuje za významnou pomoc při řešení 
situace této klientky specialistovi panu 
Jindřichu Hájkovi.



25let
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Kooperativa a.s. letos slaví čtvrt století své činnosti. A radovat se s ní 
mohou i její klienti - díky benefitům, které ke svému výročí připravila. 
Tyto produktové výhody platí od 1. 4. do 31. 12. 2016*.

Kooperativy

POJIŠTĚNÍ NEZAVINĚNÉ NEHODY 
• platí pro osobní a užitková vozidla do hmotnosti 3,5 t 

NOVÉ SMLOUVY 
2 varianty pojištění: 

1. NAPŘÍMO zdarma 
k nové smlouvě povinného ručení 
rozsah pojištění: vyřízení škody na vozidle s pojišťovnou viníka 
nehody + náhradní vozidlo 

2. NA100PRO PLUS za 1 200 Kč 
doplňkové pojištění k povinnému ručení 
rozsah pojištění: vyřízení škody na vozidle s pojišťovnou viníka 
nehody + náhradní vozidlo + živel do 100 tis. Kč + asistenční 
program Pomoc při nehodě 

Pojištění nezaviněné nehody NAPŘÍMO i NA100PRO PLUS lze 
sjednat v KNZ a platí po celou dobu trvání pojistné smlouvy. 

STÁVAJÍCÍ SMLOUVY: 

1. NAPŘÍMO zdarma 
ke stávající smlouvě povinného ručení v případě sjednání pojištění 
rozsah pojištění: vyřízení škody na vozidle s pojišťovnou viníka 
nehody + náhradní vozidlo 

2. NA100PRO PLUS za 1 200 Kč 
klientům, kteří mají již sjednané pojištění nezaviněné nehody 
NA100PRO, rozšíříme pojištění o asistenční program Pomoc při 
nehodě a navýšíme limit živelního pojištění na 100 tis. Kč 
rozsah pojištění: vyřízení škody na vozidle s pojišťovnou viníka 
nehody + náhradní vozidlo + živel do 100 tis. Kč + asistenční 
program Pomoc při nehodě 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ŘIDIČE 

ZDARMA k nové smlouvě povinného ručení 
pojištění kryje smrt řidiče pojištěného vozidla a trvalé následky úrazu od 25 % tělesného poškození  
   (uváděna jsou % tělesného poškození podle oceňovacích tabulek), ke kterým došlo při dopravní nehodě 
       pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu je 25 000 Kč 
       pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu je 250 000 Kč 
pojištění platí po celou dobu trvání pojistné smlouvy 
nabídka platí pro všechna vozidla s výjimkou motocyklů, čtyřkolek a tříkolek 
pojištění s tímto benefitem lze sjednat v KNZ 

*Časové omezení neplatí pro benefity týkající se MAJETKOVÉHO POJIŠTĚNÍ. 



ZDARMA navýšíme pojistné plnění při vážných onemocněních 
dospělých i dětí o 25 %, maximálně však o 250 000 Kč (limit se 
týká každé pojistné události) 
zvýhodnění se týká variant: Basic, Standard, Exclusive, Pro ni, 
Pro něj 
navýšení plnění platí pro všechny osoby, které mají sjednána 
některá z výše uvedených pojištění na nových smlouvách 
sjednaných v KNZ (nutno načíst všechny pojištěné přes ikonu 
zkoumání zdravotního stavu, tzv. „panáčka") včetně 
UNInáhrad 
benefit se sjednává na 5 let, navýšené pojistné plnění se 
vztahuje na všechny pojistné události všech pojištěných, 
které vzniknou do konce roku 2021 

ZDARMA navýšíme pojistné plnění z pojištění závažných úrazů 
o 25 %, maximálně však o 250 000 Kč (limit se týká každé pojistné 
události) 
zvýhodnění se týká pojištění závažných úrazů, tedy: pojištění 
tělesného poškození od 6,1 %, denního odškodného od 43. dne, 
trvalých následků úrazu od 10,1 % a od 25,1 % (uváděna jsou % 
tělesného poškození podle oceňovacích tabulek) 
navýšení plnění platí pro všechny osoby, které mají sjednána 
některá z výše uvedených pojištění na nových smlouvách 
sjednaných v KNZ (nutno načíst všechny pojištěné přes ikonu 
zkoumání zdravotního stavu, tzv. „panáčka") včetně UNInáhrad 
benefit se sjednává na 5 let, navýšené pojistné plnění se vztahuje 
na všechny pojistné události všech pojištěných, které vzniknou 
do konce roku 2021 

RAKOVINA A DALŠÍ VÁŽNÁ 
ONEMOCNĚNÍ ZÁVAŽNÉ ÚRAZY 

NOVÉ POJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ 
VÝBAVY FIT 

unikátně řešené pojištění s celosvětovou územní platností 
vztahuje se např. na jízdní kola, lyže, golfové hole, potápěčskou či horolezeckou výbavu a další 
vybavení pro amatérský sport včetně ochranných pomůcek a zařízení pro přepravu 
týká se škod vzniklých v místě pojištění (např. v bytě, garáži, kolárně či kočárkárně) i mimo něj 
(např. věci odložené v ubytovacím zařízení či na kterémkoli jiném obvyklém místě) 
všechny věci jsou pojištěny proti krádeži, loupeži, vandalismu, přírodním živlům, jejich rozbití 
při nakládání/vykládání nebo při nehodě – dopravní i jiné, k níž došlo při amatérském sportování 
pojištění FIT nabízíme našim stávajícím klientům (tzn. s jiným pojištěním u Kooperativy, vyjma 
krátkodobého cestovního pojištění) se slevou 50 %, která platí po celou dobu trvání pojištění 
dále je možno připojistit pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou nejen při sportu – rovněž 
s celosvětovou územní platností 
toto pojištění lze sjednat v KNZ 

13



14

NOVĚ navyšujeme vybrané limity plnění v pojištění nemovitostí i v pojištění domácností o 25 000 Kč 
navýšení se týká nových smluv s datem sjednání od 1. 4. 2016 
tyto změny platí pro smlouvy sjednané prostřednictvím KNZ, ISOS (vše automaticky zohledněno) 
i pro průpisové smlouvy (do PS nutno doplnit nová smluvní ujednání) 

v tomto vánočním období – ZDARMA: 
navyšujeme limit plnění u pojištění občanské odpovědnosti 
za újmy způsobené v uvedeném období – a zaplatíme z každé škody až o 2 mil. Kč víc, 
než kolik činí limit sjednaný v pojistné smlouvě 
navíc u majetkových škod z pojištění občanů odpustíme našim klientům celou spoluúčast 
(pozn.: týká se základního pojištění majetku, nikoli připojištění) 
benefit se vztahuje na všechny živé pojistné smlouvy 

NOVÉ VÝŠE LIMITŮ V POJIŠTĚNÍ 
MAJETKU OBČANŮ 

VÁNOČNÍ AKCE 
(OD 24. 12. 2016 DO 1. 1. 2017) 

ZDARMA navýšení limitu plnění u pojištění léčebných výloh v zahraničí 
v případě potřeby zaplatíme až 5 mil. Kč místo dosavadních 3 mil. Kč ve variantě KLASIK, 
resp. 10 mil. Kč místo dosavadních 6 mil. Kč ve variantě PLUS, pro jednu pojistnou událost 
navýšení poskytujeme ke všem smlouvám KOLUMBUS i KOLUMBUS ABONENT sjednaným 
v roce 2016 
pojištění s tímto benefitem lze sjednat v KNZ 

NAVÝŠENÍ LIMITU PLNĚNÍ 
U POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH  
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Text a foto Dalibor Vajnar

O právě školené trojkombinaci jsem si v Kolíně 
povídal s Květou Svobodovou a Alenou Naďovou, 
které společně přivedly na svět pomůcku, jež jistě 
významně usnadní práci s klientem.

Květo, kdo s myšlenkou desek Trojkombinace 
vlastně přišel?
K.S.: To ti mohu říci zcela přesně, 10. prosince 2015 
s ní přišla Alena na manažerském školení, kde nám 
byl produkt jako takový představen. Okamžitě poté se 
Alena ozvala s tím, že jako naprosto logický vidí vznik 
pracovních desek. Jejich vznikem jsme byly hned 
na místě pověřeny.

Význam Trojkombinace spatřuješ v čem?
K.S.: Především se jedná o komplexní a logický 
produkt, v němž spatřuji perfektní vykrytí potřeb 
klienta na celý život. A navíc jde o zajímavou ochranu 
sjednatelů proti zákonu č. 38 a rozložení provizí, 
protože s tímto produktem bude pro poradce 
snadnější finančně fungovat nadále. 

Podoba a náplň desek vznikaly jak?
Alena Naďová: Od začátku jsem věděla, co od nich 
požaduji. Měly být jednoduché, jejich náplň snadno 
pochopitelná pro klienta a pro sjednatele zase 
pomůckou, která mu pomůže lépe klienta informovat 
a přesvědčit. Velkou roli hraje i vložený list, na kterém 
poradce klientovi názorně vysvětlí výhody komplex-
nosti Trojkombinace a případně vepisuje důležitá 
fakta.

Bude Trojkombinace znamenat i změny 
pro poradce?
K.S.: Ty změny budou spočívat v tom, že se poradci 
musí naučit využívat obrovský potenciál, který se v ní 
skrývá. Naši sjednatelé umí skvěle "jedničku", tedy 

ŽIVOT, "dvojka" - zhodnocení, to znamená investice, je v rámci BSF již slabší. 
A význam "trojky", čili uchovávání, si mnozí poradci ještě neuvědomují. Trojkom-
binace je komplexní produkt, kde se všechny tři vrcholy trojúhelníku podporují 
a vyvažují. Například naše kancelář má nejvyšší platby na Evoluci, je to přes 
devadesát procent. Ale když klient přijde o práci, důsledkem bývá zrušení 
smlouvy, protože nemá na platby. A právě proto mu s Trojkombinací pomůžeme 
dosáhnout větší stability i při životních výkyvech tím, že nalézáme zdroje, 
zhodnocujeme je a uchováváme.

První reakce od sjednatelů byly plné obav. Zatímco nyní jsou mnozí rádi, že 
klient je ochoten platit třeba Evoluci, již nyní se děsí toho, že by jej nutili k dalším 
platbám do investic a zlata. A v tom mu právě desky mohou významně pomoci.
A.N.: Klientovi bychom měli ukázat, že Trojkombinace je správná cesta, kterou by 
měl v rámci svých financí jít. Měl by to být finanční cíl, který splňuje aspekty, které 
vlastně každý spokojený klient vyžaduje. A pokud situace aktuálně nedovoluje 

,

TR
O
JKOMBINACE

Ú plnou novinkou v portfoliu společnosti Bohemia 
Servis Finance se nedávno stala trojkombinace 
produktů komplexně řešící potřebu a ochranu 
klienta. A navíc - s potenciálem většího úspěchu 
pro poradce. 
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Květa Svobodová a Alena Naďová vidí jak v Trojkombinaci, tak i v jejích deskách 
veliký potenciál pro úspěch sjednatelů BSF.



řešit Trojkombinaci celou, je potřeba zanalyzovat stav 
a možnosti klienta a rovnou si naplánovat další kroky.

Poradci BSF prostě musí Trojkombinaci vnímat 
jako jeden celý produkt, který by se měl postupně ve 
svých částech naplnit. Jen tak totiž bude plně funkční 
a užitečný a sjednatelé by tak k němu měli i přistu-
povat. Z našich zatím proběhlých školení zde cítím 
jistou obavu z jejich strany. 

Při práci na deskách jsme s Květou narazily na 
zajímavou věc. Totiž, Trojkombinaci lze nejlépe využít 
po splnění dvou předchozích stupňů. Prvním jsou 
vyplněné optimalizační desky. Byly jsme překvapeny, 
jak málo sjednatelů s nimi pracuje a vlastně se tak 
velmi ochuzují o důležitý přehled informací o svém 
klientovi. Druhým stupněm je práce s Pyramidou 
potřeb klienta, na kterou pak navazují desky 
Trojkombinace.

Správně vyplněné optimalizační desky jsou 
důležitým předpokladem pro maximální 
úspěch Trojkombinace

Optimalizace, pyramida a Trojkombinace
tvoří posloupný systém.
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Poznámky:

Chráním

Uchovávám Zhodnocuji

PŘÍJEM

23

1

jak je na tom klient skutečně se svými penězi. Mohu to ilustrovat 
příkladem naší kolegyně, která nikdy s optimalizačními deskami 
nepracovala a neustále se potýkala s tím, že klienti prý nemají peníze. 
Nakonec jsme se dohodly na tom, že desky bude využívat a náhle 
hned u prvního klienta zjistila, že mu zbývá ještě pět tisíc korun, které 
lze využít. 
K.S.: Tady se dostáváme i k činnosti manažerů, kteří by na správnou 
práci měli zevrubně dohlédnout. Po několika schůzkách pak poradce 
sám zjistí, že to funguje a nebude mít důvod vrátit se ke starým 
návykům. Když nebudou perfektně vyplněné optimalizační desky, 
nelze plně využít potenciálu Trojkombinace, ta spojitost prostě platí.

Samotná grafika desek Trojkombinace jistě není náhodná, že?
K.S.: Je podřízená tomu, aby klient i poradce názorně vnímali, co je 
uzavřeno a co ne. Proto má každá část Trojkombinace vlastní stranu, 
a pokud není uzavřena, na klienta doslova "zírá" bílá díra, evokující že 
stále něco chybí. Na příslušném místě desek je uvedeno, kdy se 
společně sejdou za účelem dalšího kroku, tedy zabezpečení dalšího 
vrcholu trojkombinačního trojúhelníku. Protože spojení jeho vrcholů je 
naším cílem. To je teprve splněná mise, která klienta chrání a klient to 
má sám chtít. Poradce mu to musí profesionálně a logicky vysvětlit. 
Jednička, tedy „chráním”, je priorita. A k tomu, aby příjem vždy byl, jej 
musím i zhodnocovat a také uchovávat. Je to jednoduché a jasné.

Zpětné vazby jsou i takové, že klient chce jen trojku a nechce 
dvojku. Tam se už ke slovu dostává praxe a zkušenost poradce, aby 
vysvětlil, proč má klient nejprve zhodnocovat a teprve potom 
uchovávat. Zde jsme samozřejmě na začátku a my postupně získáme 
více zkušeností z terénu, se kterými budeme pracovat. 

Zmínila jsi zpětné vazby. Jaké prozatím jsou od sjednatelů 
a klientů BSF?

K.S.: Sjednatelé jsou překvapeni tím, když najednou vidí, že 
klienti peníze mají a jsou ochotni je dát do produktu, 

který má smysl. To jim přitom tvrdíme již dlouho, stačí 
se podívat, kolik miliard korun leží na účtech v na-
šich bankách. Lidé zdroje mají, jen je potřeba s nimi 
pracovat, ukázat jim možnosti. V té souvislosti 
poradcům říkám, že jejich profesionální povinností 

je klientovi sdělit, že Trojkombinaci by v zájmu 
ochrany sebe sama rozhodně měl mít. A pokud mu to 

neřeknou, tak ho vlastně poškodí! Jít si ke klientovi jen 
pro Evoluci a nehovořit také o zhodnocení a nezdůraznit 

uchovávání, znamená neudělat komplexní nabídku a poškodit 
klienta. Klient mi jistě poděkuje za to, že jsem mu životkou eventuálně 
pomohla při úrazu či nemoci, ale asi mi nepoděkuje za to, že kvůli mé 
laxnosti nemá peníze do důchodu. Jednostranným řešením je konec. 
V dnešní době bychom měli klást důraz na komplexnost. Postupně ale 
vidíme, že mnozí poradci již pochopili, že klient musí i uchovávat 
a sepisují také zlato, které předtím víceméně odmítali.

Máte již nějaké zhodnocení pracovních výsledků s použitím 
Trojkombinace?
K.S.: Sami poradci sice zpočátku desky moc používat neuměli, ale 
výsledky se i tak dostavily. Kolegové pochopili, že desky Trojkombinace 
jsou výbornou pomůckou a je to vidět i na výkonu. Takže, jestliže jsme 
v prvním měsíci používání desek sepsali tři Trojkombinace, v druhém 
měsíci jich bylo už třináct.

Chtěla bych závěrem na tomto místě Alence poděkovat za její  
skvělý nápad a celému týmu za výborný výkon.

Tedy, kdo nepracuje s optimalizačními deskami, toho čekají 
tři kroky. Kdo ano, může rovnou využít Trojkombinace naplno.
A.N.: Tak. Ta návaznost tam je daná a v důsledku ulehčuje 
sjednatelskou práci, protože od pyramidy se k Trojkombinaci 
dostanou jedinou přechodovou větou: "A tato dvě patra 
ošetříme produktem Trojkombinace". Trošku to vyžaduje vůli 
odpoutat se od dosavadních zvyklostí a vyzkoušet nový přístup. 
Stačí to vyzkoušet a uvidí, že tento způsob funguje a nejedná se 
o nic složitého.

Zjišťovaly jste, proč jsou vlastně optimalizační desky 
u některých kolegů tak málo využívané?
A.N.: Myslím, že tam jde právě o ten zvyk. Mají práci zažitou 
podle svého způsobu a necítí chuť měnit zajeté koleje. V tuto 
chvíli se ale ukazuje význam optimalizace, protože bez ní nevíme, 

Z pyramidy k Trojkombinaci vede
zcela přirozeně následující věta: 
"A tato dvě patra nyní ošetříme 
produktem Trojkombinace"



Text Dalibor Vajnar

Pojištění 
a reklama
Dát o sobě vědět zákazníkům, to je základ každého podnikání a platí to i pro 
pojištění už od jeho moderního rozmachu. Je proto velice zajímavé sledovat, 
jak se vývoj a způsoby oslovení klientů v průběhu let měnily.

Někdo vkládá milióny (pardon, to už je 
dnes málo), tedy spíše desítky miliónů do 
mediální masáže triumvirátu televize - 
rozhlas - tisk, jiní zase spoléhají, že dobré 
služby se doporučí samy. 

Ono je na každé variantě něco pravdy, 
skutečností neoddiskutovatelnou ovšem 
bývá, že zákazníkova vlastní zkušenost 
právě v tomto oboru nakonec rozhoduje.

Zjišťování efektivnosti reklamy je 
důležité, ale komplikované téma. Nikdy 
nelze jednoznačně určit, zda cílovou 
skupinu ovlivnila právě reklama. Při výběru 
produktu či služby na každého působí řada 
faktorů a bylo by otázkou velkého 
průzkumu zjistit, do jaké míry vlastně může 
být reklama v pojišťovnictví účinným 
nástrojem komunikace. 

Efektivnost reklamy tedy lze měřit 
různými testy a výzkumy. Tyto akce 
prováděné před, v průběhu nebo po 

skončení reklamní kampaně pomáhají vyhodnotit, jestli reklama splňuje cíle, které si 
společnost stanovila. Jenže, do jisté míry se jedná o čísla krátkodobá a reflektující pouze 
křivku prodejů, procentuální zastoupení sociálních skupin a podobně. Co však stojí nad tím 
vším? Spokojenost klienta. Spokojenost, která jej povede k věrnosti firmě.

Takže, projděme se v čase a třeba zjistíme, na co ta která společnost kladla důraz při 
oslovování cílové skupiny. Vybírat je opravdu z čeho, především USA byly a dodnes jsou 
domovem desítek velkých a stovek menších pojišťoven, které se prostě musí nechat vidět. 
Reklamy můžeme podle jejich sdělení rozdělit do následujících skupin: a) názorná ukázka 
toho, co se může stát, b) spokojený život bez vážných starostí o budoucnost, c) důrazná 
výzva k zodpovědnosti, d) jasná prezentace, že "s námi vám bude lépe", e) téma finanční 
úspory díky pojištění.

Velmi zajímavé je v této souvislosti použití vizuálů, grafického tématu souvisejícího 
s produktem. Také je zde vidět aktuální výtvarný styl dané doby. Inzerce první třetiny 20. 
století pracuje především s liniovou kresbou či pérovkami, přičemž fotografie příliš časté 
nejsou. Musíme samozřejmě brát v úvahu tehdejší možnosti sazby a tisku. Idea pojišťovací 
reklamy je zde každopádně prostá - názorné vysvětlení bez vzletných sloganů. Vše se rychle 
mění ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století, kdy jsou kromě aranžovaných fotografií 
často vidět i kolorované kresby; tento trend zasáhl reklamní průmysl všeobecně a jeho 
tahounem se staly Spojené státy. Právě toto "vintage" období je typické i tím, že reklamy 
pojišťoven obsahují mnoho textu, který obsáhle vysvětluje důvody, proč je třeba se právě
k danému produktu nebo společnosti přiklonit. 

„Prudential má sílu Gibraltarské skály”. Jasné reklamní sdělení z roku 
1909 je spojeno s obrázkem americké „Velké bílé flotily”, která mezi roky 
1907-1909 propagačně obeplula zeměkouli. „Flotila chrání národ, 
Prudential chrání domov.” A následuje dovětek, že zájemci si mohou 
napsat o barvotisk tohoto výjevu.
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Nejstarší pojišťovací 
reklama, kterou se mi 
podařilo dohledat je z roku 
1889 a patří pojišťovně The 
Travelers, později známé 
svým logem - červeným 
deštníkem. Uvádí,že jde 
o „největší pojišťovací 
společnost světa, větší, než 
ostatní americké ústavy 
dohromady a hlavní životní 
pojišťovnu.” Uveden je i 
majetek společnosti 10 383 
000 $, aktiva 2 041 000 $, 
pojištěným již bylo vyplaceno 
přes 16 000 000 $.



Malý chlapec se před branou sirotčince 
dozvídá, že „tatínek přestal platit svou životní 

pojistku...” Tentokrát meziválečná reklama 
na služby Prudential, dnes už 140-ti leté 

tradiční pojišťovny.

Znovu Prudential, tentokrát 
s úderem na solar: „Tragédie 
starého člověka tkví v tom, 
že nikoho nezajímá.” V roce 1926 
bylo takové reklamní sdělení asi 
normální a jasné. Dokážete si je 
ale představit dnes?

„Nespoléhejte se na štěstí jako 
tento řidič...”. Akční pouliční 
reklama z roku 1930.

„Možná obyčejný pád, ale...” Výčet 
možných následků byl způsobem, jak 
nejen Insurance company of North 
America lákala v roce 1931 nové klienty.

Do kategorie „názorných” 
se řadí reklama 

philadelphské Insurance 
Company of North 

America. Hlava rodiny 
zpytuje ve zničeném domě 

svědomí, když si 
uvědomila, že jeho 

pojištění nepokryje vzniklé 
škody. Text se zaměřuje na 
krátkozrakost selektivního 

pojištění a ignorování 
možných dalších škod.

„Pomozte zdravým. Děti ve věku 5-15 roků 
častěji zemřou v důsledku úrazu než na záškrt, 
spálu, tyfus, zánět slepého střeva a spalničky.” 
Metropolitan Life a její reklama z roku 1939. 

„Opravdu víte, 
jak jste staří?” 
Metropolitan 
Life varovala, jak 
rychle život utíká 
a že dobře se 
připravit na 
zdravotní 
problémy, 
důchod a stáří 
nejde bez 
dobrého 
pojištění. (1940)

A znovu Metropolitan: Plánujete dovolenou? 
Tak pozor na srdce!” Rady, jak předejít srdečním 
problémům v průběhu dovolené - i to byla 
pojišťovací inzerce v roce 1937.

V roce 1910, tedy 
ještě před 

tragédií Titaniku, 
tato reklama 

jasně a názorně 
ukazovala, proč 

má smysl se 
pojistit. Pokud 

tehdy někdo po-
chyboval, o dva 
roky později už 

asi ne.

Pojištění léčebných výloh v roce 
1944. Dali byste přednost operaci 
slepého střeva s nejlepší anestezií 

a ostatními náležitostmi za 84,98 $ 
nebo raději obyčejnou verzi za 

52,50 $?

Společnost Penn Mutual Life Insurance 
Company v roce 1946 nabízela 
pojištění manželek pro případ jejich 
úmrtí celkem originálně, a to úvodním 
textem „Slibuji, že budu milovat, ctít, 
vařit, prát, uklízet atd.” s následným 
rýpnutím do manželů zda pomysleli 
na to, kdo se o ně bude takto starat, 
pokud se z nich stanou vdovci. 

V jednoduchosti je síla. Názorné 
příklady reklam bez vzletných frází. 
Na první, z roku 1940, se muži honí 
hlavou „Co když...můj dům shoří, 
budu okraden o cennosti, havaruji, 
zraním se atd.” Naprosto stejný 
přístup platil o 15 let později: 
„Nečekejte na chvíli, kdy se budete 
muset ptát JSEM POJIŠTĚN?”

S reklamou 
Northwestern Mutual 
se dostáváme k 
položení vážné otázky 
pro rodiče. Psal se rok 
1942 a malý letoun na 
obzoru evokoval: Jejich 
budoucnost... přítel 
nebo nepřítel?
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Na příkladu paní Whickmannové 
pojišťovna Prudential roku 1940 
ukazovala důležitost životního pojištění. 
Této ženě v domácnosti zemřel manžel 
a ona se musela bez jakékoliv pomoci 
postarat o živobytí pro rodinu. 
„Ve čtyřiceti to nebylo snadné, ale kdyby 
manžel nebyl lehkomyslný, její život 
nemusel být tak tvrdý,” zní dovětek 
inzerenta.
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„Nový průvodce pro ty, 
kdo hledají větší 
zabezpečení” a na obálce 
brožury na obrázku se 
skví titul: Jak získat onen 
nádherný pocit bezbečí. 
Mutual Benefit Life 
Insurance Company, 
1949.

Další tradiční pojišťovna, americká Aetha 
v roce 1947 varovala, že v problémech se 
můžeme ocitnout náhle. A ve své reklamě 
také rovnou popisuje konkrétní příklad 
toho, co může stát. 
Další, co většina pojišťoven často 
neopomínala zmínit, je odkaz na rok 
založení (zde rok 1819) a schopnost 
dodržet své závazky v jakékoliv době. 
Tradice a spolehlivost prostě prodávají.

Také otcové, tehdejší převážní živitelé 
amerických rodin si samozřejmě zasloužili 
životní pojištění. A jeho důležitost takto 
zdůrazňovala pojišťovna Prudential v roce 
1937.

Lincoln National v roce 1938 
dokazovala význam pojišťovacích 

poradců fotopříběhem, jehož průvodní 
komentář nenechal nikoho na 

pochybách: Pan John Armstrong bude 
bez starostí a jeho rodina i majetek 

jsou dobře pojištěny! To vše díky tomu, 
že se o něj skvěle postaral finanční 

agent této pojišťovny.

Malá zajímavost, 
reklamní vizitka z roku 
1940, patřící pojišťo-

vacímu poradci V. L. Durandovi z Hoisingtonu v Kansasu. „Je vaše auto 
PLNĚ pojištěno? Pouhá polovina deštníku totiž není příliš účinná.”

„Domov je pevnost její budoucnosti,” 
říká si otec mladé slečny. Životní 
pojištění a Prudential (1944).

A o opět Prudential. A nedivme 
se, byla a je americkou stálicí. 
V roce 1941 takto inzerovala 
životní pojištění. 
„V domě malého Tommyho 
budou vždycky Vánoce...”, 
protože jeho otec má životní 
pojistku u Prudential.

Ani v období 2. sv. války pojišťovnictví 
neztrácelo význam. V tomto vánočním 

přání, které  zasílali její pojišťovací 
agenti, Prudential zdraví své klienty 

a říká, že „mír na Zemi, začíná s mírem 
v mysli”. Končí douškou, že chránit jej 

pomáhá i dobré pojištění. V roce 1949 Prudential inzerovala svůj 
produkt, tzv. Dollar Guide na příkladu 

polen do krbu, který dává teplo. Podle ní 
je vždy dobré mít dostatečnou zásobu 

polen a také mít přehled zda není třeba 
nějaká doplnit. Tento nový produkt 

umožňoval rychle zjistit kolik prostředků 
je aktuálně k dispozici a jejich stav do 

budoucna.

 Ztráta partnera byla událostí, se kterou 
v padesátých letech nejspíš málokdo počítal, 

přestože situace žen po úmrtí manžela 
rozhodně nebyla snadná. Z hlediska 

pojišťoven to znamenalo díru na trhu, proto 
schopný copywriter vymyslel pro společnost 

General American Life Company tento úderný 
slogan: „Manželky mají občas námitky proti 

životnímu pojištění... Vdovy nikdy!”

Lincoln National 
rozšiřuje svě úrazové 

a nemocenské pojištění 
i na lidi s tělesným 

postižením. Stručně 
a jasně, rok 1956.

New England Life a „Všichni na jedné lodi.” 
Důležitost otce jako zajistitele rodiny se musí 
odrazit i v kvalitě jeho životní pojistky. 
Protože, jak reklama z roku 1952 doplňuje: 
„Otcové jsou stále důležtější!”



Našetřete na budoucí kariéru 
svých dětí. Spoření na budoucí 
studia je tématem reklamy 
Mutual Of New York (MONY - 
zajímavá slovní hříčka s MONEY, 
že?). Je rok 1953 a máme zde i 
konkrétní čísla: za 5$ měsíčně 
bude v případě smrti plátce dítěti 
na studia vyplaceno 5000 $, 
popřípadě bude jiný obnos 
vyplacen po dosažení studijního 
věku, ať již plátce žije či nikoliv.

I v roce 1950 platilo, že „Když se 
muž ožení, jeho budoucnost tím 
začíná.” Prudential zdůrazňovala 
význam životního pojištění.

Tato reklama z roku 1948 je docela „síla”. Uvádí, že aktu-
álně jednoho ze 17 američanů starších 40 let čeká v dů-
sledku depresí a duševních chorob pobyt v nemocnici či 
léčebně. Ačkoliv počet případů roste, jejich stav lze prý 
z 80-85 % léčit použitím elektroléčby. A protože i úspěš-
nost léčby roste, čeká tak tyto lidi dalších 30 a více let 
spokojeného života, který by měli prožít finančně a život-
ně pojištěni u Northwestern National Life Company.

New York Life v roce 1959 
představil rodinné pojištění 
se zvláštním bonusem - 
v případě narození dítěte je 
toto po 15 dnech 
automaticky pojištěno též 
a otci je po dosažení 65 let 
vyplacen finanční 
příspěvek... 
Mimochodem, povšimněte 
si dodnes moderně 
působícího grafického 
řešení této reklamy.

 Muž na fotografii zjistil, kolik 
mohl ušetřit, kdyby zvolil tu 

„správnou” pojišťovnu. State 
Farm Mutual, 1959.

Kapitola sama pro sebe. Massachusetts Mutual Life Insurance Company se v padesátých letech podařilo spojit reklamu s uměním. Kreslíř Norman Rockwell pro ni 
vytvořil sérii vkusných obrázků s vysokou uměleckou hodnotou a přirozeným působením, které se staly klasikou. Celek pak působil velmi nevtíravě a přirozeně. 
Vzpomínáte na Alfonse Muchu?

Propagace příkladem ze života. Liberty Mutual Auto 
Insurance Company v 60. letech názorně inzerovala co se 
na silnici může stát.

United of Omaha a její 
reklama produktu „Cash and 
Carry”. Pokud klient na toto 
rodinné pojištění platil 260$ 
ročně, po 20 letech obdržel 
bonus 5200$. 
Opět upozorňuji na grafické 
ztvárnění, které předběhlo 
dobu o dobrých dvacet let. 
(1956)
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Skupina America Fore Loyalty Group sdružovala 
pojišťovny fungující na americkém trhu prostřednictvím 
nezávislých poradců. Tato reklama s dosti vážně 
působícím vizuálem se pak čtenáře ptá, kdože bude 
jeho nejlepší přítel až nastanou trable? 
„Když přijde vichřice, požár nebo nehoda, to jsou těžké 
chvíle. Máte přítele, který vás v nich podpoří a bude 
vědět, jak pomoci? Budete jej mít, pokud využijete 
služeb našich nezávislých poradců. Vaše budoucnost 
pak bude ochráněna díky pečlivému naplánování 
vašeho pojištění vaším přítelem, který je dost možná 
i blízkým sousedem. Bude vám nablízku a vaše zájmy 
jsou ve středu jeho pozornosti. Znalý svého oboru, je 
vždy připravený obnovit klid ve vaší mysli.” 
(1958)

Jedna věc jsou produkty, 
druhá zase způsob 
prodeje. Poradcům 
Metropolitan Life se 
v roce 1956 dostalo 
zobrazené stylizace, 
přičemž onen „Pan 
Metropolitan” je  zde 
popisován jako pečlivě 
vybraný, školený a také 
žijící v blízkosti klienta. 
Právě dostupnost byla 
důležitá v době, kdy se 
věci nedaly rychle řešit 
e-mailem a mobilem.

Jsme v Austrálii, rok 1962. Tamní Australian Mutual Provident 
Society použila fotografii šťastné rodinky pro ilustraci sdělení: 
„Dbejte o finanční zdraví své rodiny.”



22

„Nejlepší léta má před sebou.” 
Rok 1959 a reklama spol. 
Savings and Loan.

Pojištění „na míru” i pro firmy 
s pouhými třemi zaměstnanci - 

novinka Nationwide z roku 1959. 
Obsahovalo životní pojištění pro 
zaměstnavatele i zaměstnance, 

pojištění nákladů na hospitalizaci 
a léčbu atd.

Tuhle tvář určitě znáte - 
herec Joe Brown, svérázný 
milionář z filmu Někdo to 
rád horké, v roce 1964 
propagoval služby New 
England Life Company. 
A jak? „Narodili jste se 
v roce 1936? Tak se na 
propočtech podívejte, 
o kolik tisíc více ušetříte 
s naším pojištěním.”

Rok 1964 a klasická 
„chlubenka” říkající: Volejte 

POMOC a sledujte jak rychle 
se váš seriózní pojišťovací 

agent od Continental 
Insurance promění v 

Supermana.

Pohleďte, kolika způsoby 
mohou dobří řidiči ušetřit 
s pojištěním od Allstate. 
Rok 1965 a další kus 
americké pojišťovací 
tradice.

The Travelers se do vědomí zákazníků zapsala svým 
červeným deštníkem a nevtíravou reklamou, která 
elegantním způsobem naznačovala, že ono důležité 
rozhodnutí je vždy na klientovi. Společným rysem její 
inzerce v šedesátých letech bylo  sdělení, které čtenáře 
do ničeho netlačilo, přesto však mělo velkou důležitost.

Zde je další klasika trvající 
až do dneška. Stylem americké 
pojišťovny Hartford bylo v še-
desátých letech jasné sdělení 
říkající asi toto: 
„VY potřebujete naší ochranu, 
NÁŠ agent ji sjedná, MY ji 
zajistíme.” 
Reklamy Hartfordu tak byly 
postavené na získání důvěry 
čtenářů ve kvalitu tradiční 
firmy, čemuž byl podřízen celý 
vizuál i textace, ze kterých 
čišela naprostá serióznost.

Allstate dokázala zahrát také na strunu úspor, a to celkem lišácky 
následujícím textem: „I kdybyste nakonec neušetřili ani halíř, nabízíme 

výhody, které z našeho autopojištění dělají nejlepší nabídku. Ale je 
možné, že ušetříte 10 $, 20 $, 30 $ nebo i více!” Relativně dlouhý text 

reklamy pak čtenáře přesvědčuje, že u Allstate bude „v dobrých rukách.”

Se šedesátými 
roky přichází také 
reklama více 
hrající na city. 
Společnost New 
York Life 
Insurance Co. to 
říkala jasně: 
Volání po bezpečí 
je silné, ale tiché - 
uslyšíte ho svým 
srdcem.

Opět americká Prudential. 
Reklama z roku 1970 cílí 

na pojištění žen. Reagovala tak 
na fakt, že jejich pojištění stále 
ještě nebylo běžnou zvyklostí. 

Z hlediska propagačního je velmi 
pěkným nápadem využití loga 

společnosti jako šperku s 
dovětkem: Doplněk, který by měla 

vlastnit každá žena.

Continental 
Insurance svůj 
„záběr” 
ilustrovala 
v osmdesátých 
docela 
názorně: 
„Když se 
srazíte na ulici 
v Karáčí 
s velbloudem, 
buďte si jistí, 
že i tam vás 
chráníme.”

Růst cen autopojištění v Kanadě vedl 
počátkem 80. let společnost Insurance 
Bureau of Canada k této zprávě všem 

znechuceným dobrým řidičům, ve které 
jim sděluje, že s důvody pohybu cen se 

mohou seznámit v právě vydaném 
bookletu nebo telefonicky... 

Inu, internet ještě nebyl. Ještě Travelers: „Pokud je váš dům starší než dva 
roky, je pravděpodobně podpojištěný.” (1964)



Španělská 
pojišťovna 
MAPFRE a její 
reklama na 
důchodové 
pojištění z roku 
1973. Moc práce 
asi nedala, ale 
o to víc asi žena 
na fotografii 
přemýšlí nad 
svou 
budoucností...

„Získat životní pojištění je asi ta nejsnažší věc, kterou 
můžete udělat svou volnou rukou,” Allstate, 1984.

Další příklad, že když 
máte jméno a pověst, 
můžete svou propagaci 
budovat také na nich. 
„Jmenujte muže vpravo 
a vyslovíte tak jméno 
jedné z největších 
pojišťovacích 
společností USA”. 
Lincoln existuje dodnes, 
a to od roku 1905.

Tohle také není špatné. Odhalení identity konkré-
tních pracovníků mělo pojišťovnu „zlidštit” a při-
pomenout, že „Když potřebujete pomoc, ve State 
Farm vám telefon nezvedne žádný podivín.” (1981)

Plánujete smrt své 
manželky? Tak se ptala 
britská Albany Life roku 
1983 mužů, kteří pláno-
vali zemřít dříve než 
drahá polovička a sta-
rosti, co bude „pak”, 
už neřešili. Jenže, co 
když to budou oni, kdo 
na vše zůstane sám? 
Zajímavě a vtipně poja-
tá reklama na životní 
pojištění nabízí za 15 
liber měsíčně plnění 50 
000 liber.

Allstate to v roce 1978 říkala jasně: „Cokoliv se stane, s
 námi jste v dobrých rukách. Doma i na silnici.”

„V jakém věku je muž za svým 
vrcholem?”
Touto otázkou Albany Life 
v roce 1981 upozorňovala, 
že pojištění není žádnou 
zbytečností a aktuální je
v každém věku.

Populární 
postavičku psa 

Snoopyho 
používala 

pojišťovna Met Life 
od roku 1985 

a spojila tak svou 
velikost a tradici 

s popularitou 
stejně tradiční 

a známé figurky.

Jsme u konce našeho výběru, ve které jsme společně prošli celým minulým 
stoletím. Ukázek by mohlo být ještě více, ale i na těchto šesti stranách jsme si 
mohli udělat přehled o tom, jak se pojišťovacím společnostem dařilo splnit jejich 
hlavní propagační cíl - zaujmout čtenáře a třeba tak získat klienta. Připomínám, 
že tištěná média byla hlavní možností, jak se masově a účinně prezentovat, a to 
přinejmenším do šedesátých let 20. století.

Nejsilnější zbraní byla ovšem tradice. S tou 
operovaly především konzervativní ústavy 
a mířily tak na přesně definovanou cílovou 
skupinu. Tento postup je typický například pro 
pojišťovnu Hartford a zachováván je dodnes 
i u mnoha jiných společností, samozřejmě 
i u nás, v České republice.

Na druhé straně jsme ale viděli, že mnoho 
jiných a rozhodně neméně tradičních 
společností se naopak prezentovalo veskrze 
moderně, v čele s nejstarší americkou pojiš-
ťovnou - Travelers. 

Co také zabírá, je jen tak na okraj zmínit 
svoji velikost jako Nationwide na reklamě 
vpravo. Zmínka o dva a čtvrt milionu pojiště-
ných řidičů jistě v roce 1962 mohla na klient-
ských vahách zabrat.

Stejně tak si můžeme všimnout, jaký důraz byl kladen na kvalitu a nabídku 
poradců. Především oni byli hlavním zdrojem informací pro klienty. Byli těmi, kdo 
jim produkt mohl nejlépe vybrat a prezentovat, přičemž možnosti kombinací a rizik 
zaručeně neodpovídaly dnešním zvyklostem. Mnoho pojišťoven tak z velké části 
stálo právě na schopnostech a nadšení poradců, ať již vlastních či externích. 
Především oni byli hlavním spojovacím kanálem s klienty. A na tom se vlastně 
až do současných dnů nic moc nezměnilo. 

23



24

Text a foto Dalibor Vajnar

Lenko, momentálně se potýkáš se situací, kterou 
jsi za dlouhá léta praxe vlastně nikdy nepoznala. 
Křivka vašich výsledků se za poslední dva roky 
nezvedá a představy tvého týmu jsou jistě jiné.

Tvoje struktura přitom ale dlouho patřila k velmi 
výkonným.

Noví kolegové by tedy mohli být cestou 
k opětovnému nastartování?

Příliv nováčků souvisí s náborováním. Nemohla 
by příčina být i zde?

Lenka Andrlíková - Hantlová: Musím si bohužel 
přiznat, že naše výsledky dospěly do stadia stagnace. 
Chápu to jako velké varování, protože ve stagnaci se 
skrývá nebezpečí poklesu.

L.A.: Upřímně, za šestnáct let mé praxe takovou situ-
aci nepamatuji. Je to pro nás vlastně něco nového, 
něco s čím se učíme vyrovnávat a analyzujeme příči-
ny. Pozitivum je v tom, že každý z nás si v sobě udělal 
"inventuru" a objevuje své nové možnosti. Vzato 
logicky, taková situace asi musela přijít, protože stálý 
růst je podmíněn i přílivem nové energie. A naši 
zkušení profesionálové nemohou vše zastat sami. 
Potřebujeme tedy i více nové krve.

L.A.: Jistěže. A oni také přicházejí a pracují, nicméně 
není jich tolik a náš společný výkon dostačuje právě 
jen na udržování současné situace. A to je pro mě 
nepřijatelné, protože nerosteme. Výsledky našich 
hlavních i vedlejších produktů jsou v posledních dvou 
letech velmi podobné.

L.A.: Určitě se na tom podílí velkou měrou. Já jsem si 
za celou dobu své praxe vždycky dávala záležet na 
tom, abych nevynechala ani jeden seminář. Bylo mi 
jasné, že když nebudou lidi, bude problém. A když 

zrovna neměli nové přírůstky mí manažeři, přivedla jsem si nové kolegy alespoň 
já. Tím jsem si už před lety vytvořila potenciál, který nám v současnosti pomáhá 
udržet alespoň současný stav. Bez nové krve ale porosteme obtížně. "Staří" 
manažeři toho mnoho nesou na svých bedrech a je otázkou, pro ně samotné, zda 
a o kolik dokáží zvednout své výkony. Už teď jsou zavaleni prací, servisují své 
vlastní klienty, kterých mají třeba tisíc nebo dva. Pavla Hanusová měla například 
za minulý měsíc dvaatřicet žádanek na vyřešení různých škodních událostí.

Ladislav Báča: To, co říká Lenka, je samozřejmě pravda. Také bych ve výsledcích 
svého týmu velice rád viděl rostoucí tendenci a doufám, že tento trend již brzy 
nastane. Tým mám stabilizovaný a problémy, kterým čelíme, jsou z roviny časové 
a osobní energie, popřípadě motivace. 

Bolestnou skutečností každopádně je, že za poslední dva roky se nám podařilo 
vychovat mnohem méně profesionálů, než tomu bylo dříve. Naše práce tedy 
v poslední době stačí na vyrovnanou produkci, my bychom ovšem rádi viděli 
tendenci rostoucí. Pro náš manažerský růst a také klid, který přirozeně přichází se 
zvyšujícími se výkony, nutně potřebujeme další profíky do týmu. Jsme tady dobrá 
parta a určitě na to máme.

Zuzana Drncová: Mně se podařilo poměrně rychle postavit menší tým manažerů 
a myslím, že výsledky jsme již od počátku měli dobré. A když nyní vnímám 
stagnaci celé struktury, tím palčivěji si uvědomuji, že právě my "mladší" bychom 
asi měli být nápomocní k novému nastartování celkového výkonu. I já musím 
konstatovat, že jisté počty nových tipařů jsou, určitě bych si ale dokázala 
představit vyšší čísla.

L. B.: Osobně jsem se rozhodl navýšit své finanční cíle. Mám samozřejmě svoje 
touhy, záměry a potřeby a chci je i více finančně podepřít. To, co byl kdysi můj 
vysněný cíl, je nyní můj standard. A já nyní chci dosáhnout dalšího růstu, alespoň 
dvojnásobného. Cestu vidím v zodpovědnosti a v efektivnějším nakládání s časem. 
Společnost Bohemia Servis Finance mám rád a za mnohé jí vděčím, proto také 
cítím potřebu jí to vrátit.

Jak situaci vnímají právě mladí profesionálové, kteří se v této struktuře 
etablovali v posledních dvou letech?

Každý z vás je na druhou stranu již dosti zkušený na to, aby dokázal 
analyzovat své slabiny a stanovit si novou motivaci.

Kdo chvíli stál, již stojí opodál. Známá věta 
skrývá jednu důležitou pravdu - totiž, že stagnace 
v sobě obsahuje nebezpečí propadu. Je to něco, co se 
může stát každému, a proto jsme se sešli s manažerským 
týmem ze struktury Lenky Andrlíkové-Hantlové, abychom si 
povídali o příčinách podobné situace a formách řešení. 
Protože i tohle je výzva.

Potřeba růstu 
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Jiří Novotný: Vždy je to hlavně o člověku samotném, 
u mě to tak alespoň platí. Souvisí s to s vlastní 
aktivitou, a když někde něco schází, samozřejmě se to 
někde nutně promítne. Momentálně se tedy i já 
zamýšlím nad tím, co je třeba dělat jinak a lépe. 
Eva Šplíchalová: Každý si musí najít další, nový motiv 
a zvednout se. Je to v nás a nikdo jiný nám s tím 
nepomůže.

L.B.: Pokud mám hovořit za sebe, zřetelně cítím, že 
už v zájmu vlastního manažerského růstu potřebuji 
expandovat i jinam. Oblast mého působení není 
nějak zvláště velká a přitom finanční poradenství zde 
plně funguje již od roku 1995. Nové regiony mohou 
přinést nové klienty i poradce.

J.N.: Osobně nepozoruji, že bychom si s poradci 
od jiných firem nějak významně "lezli do zelí" nebo 
o sebe zakopávali.
L.B.: Kolegové od konkurence jsou v našem regionu 
prakticky ve stejné situaci a řeší totožný problém jako 
my. Také nechtějí stagnovat a hledají nové oblasti 
působení. Jejich firmy už u nás uzavírají některé své 
kanceláře a současně je otevírají v nových městech, 
kde tuší novou klientelu a možnosti náboru.

L.B.: Zde je třeba rozlišovat. V ČR je mnoho lidí, kteří 
vykonávají poradenství na vedlejší pracovní poměr 
nebo příležitostný přivýdělek, a musím podotknout, 
že podle toho to také často vypadá. Ovšem kvalitních 
profesionálů rozhodně není tolik, jak by se mohlo 
zdát. A právě oni jsou těmi, kdo by této profesi měli 
dávat punc kvality. Takže eventuální zájemci nemusí 
mít obavu, kvalitních profesionálů určitě není 
přebytek. Proto jich potřebujeme více, jedině tak se 
dá budovat dlouhodobě stabilní tým.
J.N.: On je také markantní rozdíl mezi poradenstvím 
před deseti, dvaceti lety a dnes. Tehdy platil jeden 
zásadní požadavek. Nadšení. Kdo ho měl, získal 
klienty. Trh vypadal jinak a občané neměli prakticky 
žádný finanční přehled a byli rádi, že jim někdo ve 
věcech udělá pořádek.

Z.D.: Styl práce dnešního profesionálního poradce by 
se měl nést spíše v duchu konzultativního prodeje. 
Na prvním místě nemá být tlak na prosazení určitého 
produktu, ale navázání vztahu a kvalitní komunikace. 
Finanční poradenství již tedy není pouze o nadšení, 

Tato struktura byla vždycky mohutnou silou 
s velkým výkonem. Nyní, v době stagnace, se nedá 
mluvit o faktickém poklesu, ale - podobně jako 
inflace - tento stav do jisté míry znehodnocuje vaší 
aktivitu. Může stávající situace nějak souviset i s re-
gionem vaší působnosti?

Hraje roli eventuální nadbytek finančních 
poradců na našem trhu? Těch registrovaných je v ČR 
velmi mnoho, což ale na druhou stranu neznamená, 
že všichni jsou aktivní.

Z vašich zkušeností tedy nevnímáte nějakou 
přemrštěnou konkurenci na trhu? Bývá to přece 
častou obavou lidí, kteří o vstupu do poradenského 
oboru uvažují.

Zatímco dnes?

ale záležitostí pro zodpovědného, seriózního a naslouchajícího člověka. Základní 
princip, tedy získání vzájemné důvěry, se samozřejmě nezměnil.
E.Š.: Lidé se také o finance všeobecně více zajímají. Po schůzce s poradcem se jdou 
zeptat i jinam, aby získali co nejvíce informací a nabídky si přezkoumávají. 
Neexistuje tedy být nepřipravený. Je to motivace pro poradce k perfektním 
a profesionálním službám.

J.N.: Podle mého názoru budeme svědky odlivu poradců z oboru. Roli bude hrát 
i legislativa, úbytek pak bude hlavně z řad příležitostných poradců, přičemž 
zůstanou pouze profesionálové. To by také mohla být cesta ke zlepšování pověsti 
našeho oboru. Nároky na odbornost každopádně porostou.
L.B.: Poradci budou muset umět prodat hlavně sami sebe, protože produkty 
budou takřka stejné. Já jsem začínal před třinácti lety a produkty nám pomáhaly, 
bylo to pro klienty něco nového a pojišťovny se předháněly ve snaze získat klienty. 
Takže produktové portfolio bylo výbornou cestou, jak klienta zaujmout. Už dnes je 
ale situace taková, že se produkty sbližují a úspěch u klienta stále více závisí na 
samotném poradci. My mu musíme ukázat a dokázat, že naše služba je pro něj 
výhodná a potřebná. To nezjistí z produktu, ale z naší práce a servisu. A do bu-
doucna se to stane stále důležitější součástí naší činnosti.

L.B.: Lidé si to vyzkouší, to určitě. Je také možné, že přijde nová generace, více 
spjatá s virtuálním prostředím, která podíl tohoto druhu obchodu navýší. Moje 
zpětná vazba z terénu však jednoznačně hovoří o tom, že klienti se rádi vrátí 
k jednání z očí do očí. Těch výhod v osobním jednání je prostě mnohem více.

J.N.: Přesně tak. Uzavřít produkt lze pár kliknutími na internetu. Stačí pak ale, aby 
se něco přihodilo a klient zjistí, že s jeho pojistnou událostí mu nepomůže nikdo. 
Počítač rozhodně ne, osoba na bezplatné lince není v jeho problému 
zainteresovaná a všichni si jej budou přehazovat jako horký brambor. To je přece 
častá zkušenost. Pokud má ale finančního poradce, obrátí se na něj a ten začíná 
fungovat. Rozhodně to stojí za třeba mírně vyšší cenu oproti on-line sjednávání.
Z.D.: Internet je ale také výborným nástrojem ke sběru kontaktů. Stačí si nastavit 
mechanismy tak, aby byl poradce vidět a přicházeli k němu lidé, kteří mají aktuální 
potřebu poradenské nebo pojišťovací služby. Internet může poradci udělat 
výbornou vizitku.
L.A.: Tím se také do jisté míry může obejít to, co mladou generaci poradců trápí 
nejvíce. Tedy brát si doporučení na další klienty, které často chápou jako přílišné 
vniknutí do osobní zóny jejich klienta. Takto mohou obě metody víceméně 
zaměnit.

J.N.: Určitě to není o navýšení počtu kanceláří. To je jen pasívní cesta. A myslet si, 
že otevřu kancelář a lidé mi do ní začnou chodit, je nesmysl.
L.B.: Já vidím cestu v získávání nových spolupracovníků přes klienty. To je, myslím, 
v současnosti asi nejlepší varianta. Nelze to ošidit a bude stále platit, že mravenčí 
práce je základem úspěchu. Naše výkony se odvíjejí od prodejů autopojištění, 
života a investic, se zlatem se zatím stále spíše seznamujeme. Osobně se také 
těším na Trojkombinaci, novinku, která je komplexním řešením pro klienta a má 
velký smysl. A pokud se opravdu změní zákon, bude mít přínos i pro finanční 
stabilitu poradců.

Z.D.: Lidé, kteří mají s poradcem dobrou zkušenost, ji samozřejmě předávají dále. 
Vnímání poradců veřejností bude závislé na poměru spokojených a nespokojených 
klientů. A toto číslo je zase přímo závislé na poměru kvalitních a nekvalitních 
poradců. Nyní je všeobecné povědomí spíše horší než lepší, ale myslím, že se to 
do budoucna bude obracet právě s tím, jak se budou poradci profesionalizovat.

Dokážete si zaprorokovat, jak u nás asi bude vypadat finanční poradenství 
za deset let?

Může s kartami zamíchat on-line sjednávání? Zatím nějaké výrazné úspěchy 
neslaví, byť přes mnohdy masívní reklamní podporu.

A tou hlavní je dlouhodobý servis.

Je cestou ke zvýšení produkce navýšení počtu kanceláří anebo poradců?

Vnímání finančních poradců veřejností je stále rozporuplné. Pohybuje se 
od plného ocenění až po jejich naprosté odmítnutí.

lidé



Noví kolegové do poradenství aktuálně přicházejí 
z důvodů finančních nebo s vidinou pomáhat?
Z.D.: Já a Lucka Benešová jsme do oboru chtěly 
přinést novou invenci a nadchla nás idea pomoci 
lidem s financemi. To pro nás platilo od samotného 
začátku. Zatím ale vnímám, že jsme v tom poměru 
spíše asi v menšině.
E.Š.: Okamžik "překlopení", kdy si poradce uvědomí 
význam své práce, kterou dosud vnímal pouze jako 
výdělečnou záležitost, často nastává ve chvíli, kdy vidí 
své první hlášení o úrazu. Najednou mu dojde, že 
svou činností ovlivnil život klienta a pomohl mu. 
Začne mu záležet na tom, aby to do budoucna dělal 
co nejlépe. S tím, jak mu přibývá klientela a chodí 
na schůzky, brzy se z práce, kterou vykonával hlavně 
pro peníze, stane cosi osobního s pocitem velké 
zodpovědnosti. I tak to může být. I já sama jsem se 
od prvního plnění pro svého klienta stále ujišťovala, 
že věci dělám tak, abych těm lidem pomohla.
Renata Mašková: Já si dokonce myslím, že kdo se 
"nepřeklopí" tak většinou dlouho nevydrží. Tuhle 
práci může kvalitně dělat jen ten, kdo opravdu chce 

pomáhat a vidí v ní smysl. Mluvím teď o své zkušenosti z BSF. Kdo v téhle práci vidí 
jen a pouze zajímavé peníze, odchází jinam.

J.N.: Jedna věc se za celou dobu existence finančního poradenství nezměnila, a to 
ostych před oslovováním nových klientů. I ti, kteří to zpočátku myslí vážně a při-
cházejí s nejšlechetnějšími úmysly, se často po prvním pokusu vzdají, mávnou 
rukou a odejdou. Domluvení schůzky je přitom samozřejmě věc zásadní.
E.Š.: Přitom zavádění dnes a kdysi, to je nebetyčný rozdíl. Dnes má nováček plnou 
podporu a asistenci manažera, což nebylo vždy pravidlem. Bohužel, finanční 
poradce, který si nedokáže domluvit schůzku, nemůže přežít. Bez toho to nejde.

L.B.: Při recruitingu je samozřejmě třeba brát v úvahu vše. Za léta praxe si každý 
manažer dokáže představit, zda ten či onen zájemce má předpoklady pro 
úspěšnou činnost. Občas, když jsem na pochybách, se mě i tak uchazeči snaží 
různou argumentací přesvědčit, že to chtějí zkusit stůj co stůj. A v tu chvíli musím 
vzít v úvahu i to, že dobro, které ti budoucí poradci mohou prokázat jiným lidem, 
zase nepřichází tak často. Takže zda na to ti lidé mají či ne, se většinou ukáže 
opravdu až časem.
E.Š.: To, jak chce zájemce pracovat, ukáží až schůzky a jak je dokáže domluvit. Tam 

V souvislosti s nováčky je třeba zmínit i zavádění. 

Lze účinně předcházet pozdějšímu odcházení nováčků tím, že již při 
náborování manažer přísně posuzuje povahové rysy uchazeče?

lidé

Potřebujeme expandovat i jinam. 
Nové regiony mohou přinést nové 
klienty i poradce.
Společnost BSF mám rád 
a za mnohé jí vděčím, proto také 
cítím potřebu jí to vrátit. (L. Báča)

Pozitivum stagnace je v tom, že každý si 
v sobě může udělat "inventuru" a objevit 
své nové možnosti. (L. Andrlíková)
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lze také zhodnotit přístup ke klientovi, způsob 
komunikace atd. V neposlední řadě se ukáže, jak 
nováček rozumí odborné části naší práce. Zásadním 
faktem je, že na sobě každý musí tvrdě pracovat, 
pokud chce uspět.
J.N.: Zajímavé je, že lépe se pracuje s nováčkem, 
který byl doposud oborem "nepolíben" než s někým, 
kdo již má jistou formu zkušenosti. Takový člověk má 
totiž často návyky, kterých se nelehko zbavuje.
Z.D.: Myslím si, že manažer k sobě často přitahuje 
takové lidi, jaký je on sám. Jak jsem již říkala, do BSF 
jsem přišla s ideou provozovat poradenství jako 
prospěšnou službu, dělat něco pro lidi. A třeba Lucka, 
kterou jsem pro poradenství získala předloni, to má 
podobně.
Lucie.B.: Peníze jsou jistě motivem, ale ne tím 
hlavním. Kdyby mi při náboru Zuzka začala vyprávět 
o penězích, tak bych se zvedla a odešla.

J.N.: Jedině zvýšit vlastní aktivitu. Když se nad tím 

Co vlastně ještě můžete udělat pro zvýšení počtu 
nových poradců a potažmo výkonů?

člověk poctivě zamyslí, tak to pořád ještě jde, posouvat hranice a nacházet další 
způsoby. Rezervy se dají nalézt i protříděním priorit.

J.N.: Podle mého názoru se trh pročistí a ti, kteří prvoplánově pracovali s cílem co 
nejvyššího zisku, postupně odejdou.
Z.D.: Já jsem si původně myslela totéž. Jenže postupně jsem dospěla k názoru, že 
firmy budou vymýšlet nové způsoby, jak nalákat nové pracovníky a udržet si stá-
vající. A to se nejlépe dělá přes vidinu zajímavého finančního prospěchu. Každo-
pádně se na to ale dá hledět z různých stran a pokaždé můžeme dojít k jiným 
názorům. Asi odpadnou ti, kteří již nyní pracují cíleně jen kvůli penězům a nedo-
káží si snad ani představit jiné nástroje než IŽP. Nastat ale může i situace, že tako-
vý člověk zůstane a aby si vydělal více, začne páchat mnohem více škod na klien-
tech. Osobně vnímám, že BSF je specifická tím, že lidé zde chtějí pracovat "čistě", 
takže této firmy se legislativní změny příliš nedotknou.
J.N.: Asi se více projeví povaha lidí. Pokud budou chtít více peněz, je možné, že 
začnou zneužívat i jiné produkty, než jen životky. Bude je to ale každopádně stát 
více času a tam už je otázkou, zda jej budou ochotni obětovat nebo půjdou pryč.

Dotkli jsme se i nové legislativy. Myslíte, že změny zákona přinesou i změny 
v praxi?

Děkuji vám všem za rozhovor.
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přátelské setkání BSF
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spolu

Hotel Kraskov u Sečské přehrady se v dubnu 

stal místem setkání mnoha spolupracovníků 

BSF. Zajímavý program a původně neplánované 

vyústění večerní zábavy jim byly odměnou 

za dlouhou cestu ze všech koutů republiky.

Text Dalibor Vajnar   Foto Aleš Háva

Téměř rovná stovka účastníků setkání se do 
hotelu začala sjíždět v odpoledních hodinách. 
Po rychlém ubytování byla na programu 
přednáška o Feng-shui, zaměřená na umění 
uspořádat si prostor vlastní kanceláře tak, 
aby vyzařoval příjemnou energii a pohodu.

Po večeři pak následovala zábava z úplně 
jiného soudku - a to entomofágická show 
spojená s přípravou a ochutnávkou údajné  
"potraviny třetího tisíciletí" - hmyzu. Ano, 
červi, cvrčci, švábi a jiné pochoutky se pro 
mnohé kolegy měli stát jejich bobříkem 
odvahy, přinejmenším ale premiérovou 
potravou. Nutno dodat, že tato show sklidila 
velký úspěch. Je otázkou, zda to byla čirá 
zvědavost anebo prostě touha vyzkoušet jiné 
chutě, ale stůl s mnoha druhy zástupců hmyzí 
říše byl dlouho, velmi dlouho v obležení. 
Osvojení si správného způsobu konzumace 
bylo otázkou chvil a následovala ona vytou-
žená chvíle, kdy si každý mohl vyzkoušet, jak 
„to” vlastně chutná. Nejčastější chuťová 
připodobnění v této souvislosti zněla "dobře 
vypečený škvarek" a "bramborové lupínky".

Zatímco se ve venkovních prostorách 
opékalo maso a zástupci hmyzí říše mizeli 
z talířků, firemní kapela Bohemicca řešila 
jeden zásadní problém: zpěvák a baskytarista 
Petr Rauscher dva dny před akcí doslova 
"ztratil hlas". A protože do chvíle jejího koná-
ní jej už ani nenalezl, a také nemohl být jen 
tak zastoupen jinými členy kapely, nezbývalo 
tedy, než zariskovat a vyhlásit karaoke show. 
Jenže to se snadno navrhne a hůře uskuteční. 
Ostych je přece jen mocný protivník, na dru-
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hou stranu, každý finanční poradce se s ním 
vlastně kdysi musel vypořádat. I tak bylo 
čekání, zda někteří z kolegů naleznou odvahu 
a chopí se připravených textů, plné nervozity. 
Naštěstí - vidina záře reflektorů a nekoneč-
ných zástupů nadšených fanynek přivedla 
k mikrofonu již při zvukové zkoušce Ivana 
Chaloupku, který nezkazí žádnou legraci. 

Po prvním otestování bylo záhy jasné, že 
večer bez zpěvu nezůstaneme. Ivana rychle 
následoval i František Ryšlink a světélko 
naděje se začalo rozjasňovat a už nezhaslo. 
Inu, světla ramp jsou přitažlivá. První tři písně 
ještě Petr Rauscher tak nějak "odšeptal", ale 
většiny ostatních už se ujalo publikum hned 
poté, co opadl počáteční stud. Je také třeba 
podotknout, že všichni zpěváci byli sálem 
odměněni nadšeným potleskem, jak za svojí 
odvahu, tak i za výbornou zábavu, kterou 
pomáhali tvořit. 

Parádním číslem večera se stala píseň 
"Na kolena", kterou nám přišel zazpívat Ivan 
(L. Báča) a jeho "hlas" (L. Andrlíková-Hantlová) 
a házeli si navzájem sloky s Pavlou Hanusovou. 
Nápad se ujal a týmové souboje pokračovaly. 
Potlesk sklidili i Honza Navrátil, Vojta Mahr 
a spousta jiných. A nakonec nám zazpíval 
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Původní obavy jak to vše nakonec 
bez zpěváka dopadne, se následně 
proměnily v sérii skvělých pěveckých 
soubojů. Atmosféra byla výborná.
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i bubeník, tedy Roman 
Kratochvíl. Pravda, pokoušel 
se ještě nějakou dobu oddálit 
nevyhnutelné sérií lechtivých 
anekdot, ale nakonec Lady 
Carneval "dal" společně 
s Ilonou Suchomelovou. 

Bohemicca své vystoupení 
skončila až dlouho po půlnoci, 
zábava ale ještě nekončila. 
Jen málokdo totiž zamířil 
do postele a v obležení se pro 
tentokrát ocitl hotelový bar. 
Teprve mezi třetí až čtvrtou 
hodinou ranní se poslední 
vytrvalci rozhodli dát odpoči-
nout svým tělům a myslím, že 
všichni tak učinili s jednou 
hlavní myšlenkou: "Bylo to 
super!"



Text Jiří Nedvěd

Když se řekne: ZLATO
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Když se řekne zlato, většině z nás asi naskočí obecná představa drahého žlutého kovu. 
A přesto, že se finančních poradců spíše týká zlato v podobě cihliček nebo plíšků, 
podívejme se v jakých dalších podobách se zlato vlastně ještě vyskytuje.

Zapátráním v pozůstatcích učiva ze střední školy si 
nejspíš vzpomeneme, že zlato je poměrně měkký 
drahý kov žluté barvy, od dávnověku  používaný pro 
výrobu dekorativních předmětů, šperků a jako plati-
dlo. Je důležitým materiálem v elektronice, ceněným 
pro nízký přechodový odpor a odolnost proti korozi. 

Vznik zlata je spojen v menší míře s explozí 
supernov a ve větší pak s kolizí neutronových hvězd. 
Tyto kosmické procesy poskytují dostatečné množství 
energie k tomu, aby se protony a neutrony mohly 
sloučit do podoby těžkého atomu zlata.

Zlato je mimořádně trvanlivé a odolné vůči pově-
trnostním i chemickým vlivům a v zemské kůře je 
značně vzácným prvkem. I v mořské vodě je jeho 
koncentrace velice nízká, přesto však díky vysoké 
koncentraci chloridových iontů ne zcela zanedba-
telná. Ve vesmíru připadá na jeden atom zlata 
přibližně 300 miliard atomů vodíku.

V horninách se díky své inertnosti vyskytuje 
prakticky pouze jako ryzí kov. Tvoří plíšky a zrna 
uzavřená nejčastěji v křemenné výplni žil. Krystaly 
nebývají rozhodně hojné, často jsou mikroskopicky 
rozptýleny v šedém žilném křemeni.

Zlato se vyskytuje ryzí nebo ve slitině se stříbrem 
(elektrum). 

Původně se šperky vyráběly z čistých kovů tak, jak se 
získávaly z rýžování či těžby. Až později se drahé kovy 
začaly legovat, aby byly docíleny další vlastnosti jako 
barva či tvrdost, stejně jako se tomu děje u legování 
kovů, železa, oceli, bronzu atd. Tomu se nevyhnulo 
ani zlato a bylo tedy třeba zachovat přehled o kvalitě 
takto vzniklých slitin. Na svět přišlo označení karát, 
vyjadřující ryzost, kvalitu slitiny.  Bylo zavedeno v do-
bách, kdy se používala dvanáctková soustava, ještě 
před používáním procent či desítkové soustavy. 

Ryzost je číselný údaj o poměrném hmotnostním 
obsahu drahého kovu v předmětu nebo ve slitině. 
Jeden karát odpovídá 1/24 hmotnosti a ryzí kov má 
tedy 24 karátů. Kromě karátů se dnes už používají i 
tisícinné poměry, např. 833 (=833/1000) namísto 20 
Kt (=20/24).

Je důležité neplést si karát ryzostní (značka kt) 
a váhový (značka ct), například údaj náhrdelník zlato 
18 kt, smaragd 18 ct znamená šperk z 18kt zlata 
(ryzost 750/1000) se smaragdem o hmotnosti 18 
(váhových) karátů, tj. 3,6 gramu.

Vzhledem k tomu, že v současné době jsou rýžovatelná ložiska zlata již většinou 
vyčerpána, těží se dnes  ložiska, kde je zlato velmi jemně rozptýleno v hornině 
a kov je z horniny získáván hydrometalurgicky. Proces spočívá v jemném namletí 
horniny, aby se do kontaktu s loužicím roztokem mohla dostat většina přítomných 
mikroskopických zlatých zrnek. Namletá hornina se potom louží buď kyselým 
roztokem s vysokým obsahem chloridových iontů a oxidačním prostředím (např. 
sycení plynným chlorem nebo přídavky kyseliny dusičné) nebo naopak roztokem 
alkalických kyanidů za probublávání vzdušným kyslíkem.

Z loužicího roztoku se poté zlato získává redukcí, např. průchodem elektrického 
proudu roztokem – elektrochemicky, kdy se kovové zlato vyloučí na záporné 
elektrodě – katodě. Redukci je možno provést i chemicky přídavkem vhodného 
redukčního činidla (hydrazin, kovový hliník apod.). Do současné doby bylo vytěže-
no přes 175 000 tun zlata (krychle o hraně asi 21 m).

Zatímco ryzí zlato je žluté barvy, barevné zlato může být vyrobeno v různých 
barvách. Tyto barvy jsou obecně vytvořeny slitinou zlata s dalšími chemickými 
prvky v různých poměrech. A jaké druhy zlata tedy známe?

Nejčistší podoba zlata, s níž se často setkáme 
u investic. Například společnost PAMP, rafinérská 
vlajková loď švýcarského zlata, vyrábí slitky různé 
gramáže. U tohoto investičního zlata se setkáme 
pouze s ryzostí 999,9. 

ZLATO RYZÍ

ZLATO ČERVENÉ
Červený odstín se získá přidáním mědi. Čím 
vyšší je ovšem obsah mědi, tím nižší je tvrdost 
slitiny, což někdy bývá na závadu pevnosti 
zlatnického výrobku.

ZLATO ZELENÉ
Je to slitina zlata a stříbra, nebo zlata 
a kadmia. Odstín zelené je ovlivňován 
množstvím stříbra ve slitině.

Není zlato jako zlato
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Slitina zlata s ocelí, obyčejně v poměru 18:6. Zvláště v Evropě 
byl tento odstín zlata oblíben v 19. století, kdy do módy přišly 
ocelové šperky.

Slitina různých kovů bez pravého zlata, převažuje slitina mědi. 
Používá se k výrobě mincí, například 10, 20 a 50 centů
nebo švédské desetikorunové mince, pro níž byl kov vyvinut. 

Slitina zlata s nejméně jedním bílým kovem, obvykle niklem, manganem nebo palladiem. Stejně jako 
u žlutého zlata je čistota bílého zlata udávána v karátech. Vlastnosti bílého zlata se liší v závislosti na 
kovech a rozměrech použití. Výsledkem může být použití slitin z bílého zlata pro mnoho různých účelů; 
zatímco slitina niklu je tvrdší a pevnější a z toho důvodu se hodí pro prsteny a náušnice, slitiny paladia 
a zlata jsou měkké, ohebné a dobré pro použití s drahými kameny. Jindy, s jinými druhy kovů jako jsou 
měď, stříbro a platina, je pro váhu a trvanlivost často vyhledáváno specializovanými zlatníky. 

Běžné bílé zlato obsahuje 90 % hm. zlata a 10 % hm. niklu. Měď může být přidána ke zvýšení 
kujnosti. Slitina zlato-nikl-měď je pevná. Ve šperkařském průmyslu jsou používány slitiny zlato-
paladium-stříbro a zlato-nikl-měď-zinek. Paladium a nikl jsou primárními bělícími agenty pro zlato; 
zinek se zde chová jako sekundární bělící agent k zeslabení barvy mědi.

ZLATO BÍLÉ

ZLATO MODRÉ

Od roku 1857 je používáno k léčení alkoholismu 
a v současnosti v závislosti na alkohol, kofein, 
nikotin a cukr. Dále pak i k léčení rakoviny 
vaječníků.

Léčivá síla zlata byla využívána již v dávných 
dobách. Nejstarší záznam používání zlata pro 
lékařské účely je již z Alexandrie v Egyptě. Naši 
předkové věřili, že zlato je mystický kov, který 
omlazuje, regeneruje a léčí tělo, ducha i mysl. 
Už v roce 1885 bylo zlato použito na léčení 
srdce a zlepšení krevního oběhu. Od roku 1927 
se používá na léčení artritidy. Chirurgové často 
implantovali kousky zlata pod kůži v místě 
zánětu kloubu. (kolena a lokty) Výsledkem bylo, 
že se bolest ztišila či úplně přestala. Dále se 
zlato používá v chirurgii na opravu poškozených 
cév, nervů, kostí a membrán. Blahodárně působí 
na činnost srdce a zlepšuje krevní oběh. Je pro-
spěšné pro regeneraci mozku a trávícího traktu. 
V zubním lékařství pak k výrobě zubních koru-
nek, můstků i umělého chrupu.

Častokrát nám tak sama příroda nabízí 
jednoduché a účinné řešení, lepší než vše nové, 
které nemusí být zárukou účinnosti nebo 
úspěšnosti. 

Lidé v životě průměrně pracují kolem 45 let. Každý 
z těchto roků chodí při osmihodinové pracovní době 
do práce 250 dní. Ve svém životě tudíž odpracujeme 
90 000 hodin.

A položme si následující otázku: Kolik času vlastně 
lidé věnují tomu, aby si své těžce vydělané peníze 
ochránili? Podle průzkumu je to 3-10 hodin za život.

Z toho nám plyne varovné poučení, že obrovskou 
spoustu času vynakládáme na vydělání peněz 
a přitom ho potom jen velmi málo věnujeme k jejich 
ochraně. 

ZLATO SEVERSKÉ

ZLATO PURPUROVÉ
Slitina zlata a hliníku obyčejně v poměru 18:6. Jeho barvu nelze označit jako 
čistě purpurovou, spíše se podobá bronzu se švestkově modrým nádechem. 
S purpurovým zlatem se veřejnost seznámila poprvé v roce 1937.

ZLATO FIALOVÉ
Novinka poslední doby ze Singapuru. Je složené z 80 % z čistého zlata a z 20 % 
ze slitiny jiných kovů, jako jsou hliník nebo paladium.

ZLATO TMAVĚ ŠEDÉ
Kombinace zlata a holmia (Ho). Holmium je v zemské kůře obsaženo v koncen-
traci přibližně 1,2 mg/kg. Ve vesmíru připadá jeden atom holmia na 500 miliard 
atomů vodíku. 

Pyrit – pro svoji zlatavou barvu bývá 
zaměňován za zlato. Neobsahuje však žádný 
podíl pravého zlata. Proto se říká, že je dobrý 
jen pro kočku.

ZLATO KOČIČÍ

Zamyšlení závěrem

ZLATO KOLOIDNÍ



BSF odměňovala
své klienty
Získat doporučení není často úplně snadné. Je třeba přiznat, že klient, 
který ke svým známým „pošle” cizího člověka, u nich možná riskuje 
jistou ztrátu popularity. Ovšem jen do té chvíle, kdy i oni mají mož-
nost pochopit a poznat význam nabízené služby. Nicméně, doba již 
v mnohém pokročila a zodpovědný klient svého poradce doporučí 
především tehdy, když je spokojen. Může tak mít jistotu, že pro své 
přátele a známé udělal dobrou věc.

Text Dalibor Vajnar 

1. místo
LCD TELEVIZOR

Vítězka naší klientské soutěže si svou cenu přišla převzít přímo do chomutovské kanceláře 
BSF, a to na právě probíhající předvánoční večírek. Celé předání tak díky tomu získalo 
ještě lepší atmosféru.

Díky akci Bohemia Servis Finance nyní klienti mají další motiva-
ci ke svým  doporučením. Za svojí ochotu jsou zařazeni do slosová-
ní o hodnotné ceny. Přitom jediné, co k tomu musejí udělat, je do-
poručit alespoň pět dalších kontaktů. Počátkem letošního roku tak 
v BSF mohlo proběhnout historicky první losování výherců cen 
za klientská doporučení.

výherkyně: 
Pavlína Richterová, Chomutov
rodinný finanční poradce: 
Jan Eliáš

     Paní Richterová, od kdy se o vaše finance stará BSF?
Od roku 2010

     Co nejvíce oceňujete na vašem poradci a proč svoji důvěru dáváte právě naší 
společnosti?
Na našem poradci panu Janu Eliášovi oceňuji jeho ochotu, vstřícnost a znalosti. Vždy nám 
dokázal poradit a nastavit pojištění podle našich potřeb. Důvěru ve společnost BSF máme 
díky jeho ochotě a vstřícnosti. Pan Eliáš je pro nás zárukou kvality, proto máme tuto záruku 
i v BSF a.s.

     Jaké produkty máte u BSF uzavřeny?
U BSF máme uzavřenu Evoluci, pojištění odpovědnosti, domácnosti, rekreační nemovitosti, 
POV, penzijní připojištění a stavební spoření.

     Jaký je váš názor na prospěšnost finančního poradenství obecně?
Pro naší rodinu je finanční poradenství velmi prospěšné. A věřím, že když se dělá poctivě, 
tak musí být prospěšné pro každého občana České republiky.
 

34

Klientská doporučení významně usnadňují práci finančních poradců 
a současně přinášejí možnost kvalitních služeb dalším lidem.



2. místo
TABLET
výherkyně: Lucie Válová
rodinný finanční poradce: 
Pavla Pohanková

     Paní Válová, od kdy se o vaše finance stará BSF?
BSF se o mé pojištění stará již třetím rokem.

     Co nejvíce oceňujete na vaší poradkyni a proč svoji důvěru dáváte právě 
naší společnosti?
Na své poradkyni Pavle nejvíce oceňuji poctivé jednání a smýšlení, které je vidět 
i na její práci. Její péče o mě a mou rodinu je skvělá. A proto vím, že pracuje 
u výborné firmy, která pracuje rovněž skvěle. Ale jak říkám: „Vše je o lidech“. 

     Jaké produkty máte u BSF uzavřeny?
U BSF mám uzavřeny IŽP EVOLUCE s manželem a dětmi, CONSEQ, pojištění 
auta, pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti a také mám rozjednané 
refinancování našich úvěrů.

     Jaký je váš názor na prospěšnost finančního poradenství obecně?
Finanční poradenství dnes považuji, díky Pavle, již za srozumitelné. Předtím 
jsem tomuto oboru nerozuměla vůbec, měla jsem smlouvy, které nebyly dobře 
nastavené a nevěděla jsem, za co platím. Ale díky času, který věnovala naší 
rodině, už se mnohem lépe orientuji. A když si nejsem jistá, vím na koho se 
mohu obrátit. Jsem tedy spokojená. Chtěla touto cestou poděkovat za pěknou 
výhru a popřát společnosti BSF mnoho úspěchů. 

Výherkyně tabletu pochází z východních Čech a Pavle 
Pohankové udělala velkou radost, protože ta s klientský-
mi doporučeními opravdu hodně pracuje. Paní Válová je 
kadeřnicí a svůj certifikát si hodlá zarámovat a pověsit 
na stěnu svého salónu tak, aby upoutal pozornost jejích 
klientů.

3. místo
FOTOAPARÁT
výherkyně: Žaneta Nováková
rodinný finanční poradce: Jiří Jeřábek

     Paní Nováková, od kdy se o vaše finance stará BSF?
Vaší klientkou jsem od loňského roku.

     Co nejvíce oceňujete na naší společnosti a proč jste jí dala důvěru?
Velmi jsme doma přivítali přátelský přístup. V minulosti jsme již měli zkušenost 
i s poradcem od jiné společnosti a bohužel jsme tehdy neměli pocit dobře 
prováděného servisu. 

     Jaké produkty máte u BSF uzavřeny?
Momentálně se jedná o IŽP EVOLUCE.

     Jaký je váš názor na prospěšnost finančního poradenství obecně?
Pokud je tato práce vykonávána zodpovědně, jedná se o velmi prospěšnou 
činnost.

Místem předání digitálního fotoaparátu, tedy třetí ceny,
se stala Kadaň.
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Další ocenění pro
Milana Kostě

Výborné a dlouhodobě kvalitní výkony Milana Kostě 
samozřejmě hodně přispívají i k dobrému jménu Bohemia 
Servis Finance, a proto je radost z jeho úspěchu 
dvojnásobná. 

Požádali jsme jej o krátký rozhovor:

Milane, co vás v minulém roce opět nastartovalo ke 
skvělým výkonům?

Myslím, že pracuji stále stejně usilovně. Cítím to tak, 
že začalo více fungovat doporučení jak mezi klienty, tak 
u poradců. Dále také mělo vliv zvýšení zájmu klientů 
o financování výstaveb, kde klienti docení odbornost 
poradenství na úkor ceny, která je velice často faktorem 
číslo jedna.  

A jak jste vlastně uplynulý rok vnímal z hlediska 
vývoje hypotéčních sazeb? Odrazily se nějak na zájmu 
klientů?

Dlouhodobě na hypotečním trhu panuje velmi dobrá 
„nálada“, což se odráží na velkém zájmu klientů pořizovat 
vlastní bydlení. I postupný růst cen nemovitostí nepřímo 
nutí klienty, aby tuto otázku začali řešit o něco dříve, než 
prvotně plánovali.   

A vaše očekávání v oblasti hypoték jsou pro letošní 
rok jaká?

Tento rok se zatím jeví jako velice dobrý. Uvidíme jaký 
bude mít na trh hypoték vliv chystaných regulací a hlavně 
také změny v daňových zákonech, které nejspíše 
přesunou daňovou povinnost za platbu daně z nabytí 
nemovitých věcí na kupující oproti současnému stavu, 
kdy tuto daň platí ve většině případů prodávající 

Milane díky, a ať vám vaše výborné výsledky vydrží.

lidé

Text Dalibor Vajnar 

Společnost Golem Finance, přední poskytovatel poradenství při úvěrovém 
financování bydlení, opět ocenila pracovní nasazení a výsledky Milana Kostě 
z Bohemia Servis Finance. A dlužno dodat, že ne poprvé.

Comeback roku
Do této kategorie se Milan Kosť dostal díky zdvojnásobení 
vlastní produkce v objemu hypoték za rok 2015 oproti 
roku 2014.

Počet partnerských společností
Kategorie, která hodnotí šíři nabídky a počty navázané spolu-
práce se také stala Milanovou "kořistí", a to díky jeho kooperaci 
s 12 bankovními domy.

Rok 2015 byl pro Milana velmi úspěšný, umístil místil se totiž hned ve dvou kategoriích:
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