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co se děje na poradenském trhu



• Nárůst legislativních nároků na poradce 

• Od 1.1. 2016 navýšení provizí na penze (max 7% z hrubé 
mzdy místo současných 3,5%, registrační poplatek bude platit 24 měsíců 
místo současných 12, účastník bude moci být i nezletilá osoba) 

• Regulace hypotečního trhu  (podobně jako VZ v investicích)  

• Regulace pojistného trhu (pokračování legislativních úprav v 
příštím roce - očekávám změny v 2.Q 2016)



• Každý druhý samostatný poradce, který přijde do broker 
poolu, ukončuje spolupráci do dvou let. Už po roce jeho 
výkonnost jde rapidně dolů a zanechává za sebou storna. 

• Každý třetí smluvní partner broker poolu je skupinka max 5 
lidí, kdy pracují pouze 2 z nich. 

• Stabilní výkonnost si drží poradenská firma nebo skupina o 
víc jak 15 aktivních poradcích. 

• Jeden smluvní partner z deseti zvládne naplnit očekávání, 
které si na počátku roku dá za cíl. 8 z nich přehodnotí cíl 
již v prvním kvartále.

poradci umírají



• pojišťovny se obávají, že ubyde 

zprostředkovatelů životního pojištění 
• pojišťovací agenti hledají metody, jak poradce 

naučit zprostředkovávat další produkty 
• Broker pooly natahují poradce na sebe 
• MLM shánějí peníze na pokračování 

poradenského snu

všichni se toho bojí



má vize trhu



má vize trhu

Lovec Farmář
• 300 klientů 
• část příjmů z příjmé platby od klienta 
• klientovi bude poradce spravovat celé 

portfolio produktů a služeb



Placené poradenství
6 %

Investice + spoření
31 %

Pojištění
31 %

Úvěry
31 %

farmářův obrat



takhle to vypadá u nás



• Jsme servisní společnost a nekrademe poradce 

• Servisujeme lídry (B2B business) 

• Systém a prostředí, ve kterém je Vám dobře, 
prostředí kdy SAB neexistuje, ale existuje Vaše 
firma

má vize SABu



rok 2015, rokem investic


