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Kam směřuje finanční poradenství

1 Regulace trhu a Profesionalizace oboru

2 Klient vyžaduje komfort a větší pozornost ze strany poradce

3 Finanční poradce jako mentor

4 Snižují se provize a prodlužuje se doba storna

5 Digitalizace na poradenském trhu



➢ SP je poskytování následných služeb  klientovi po uzavření dané služby/produktu na 

finančním trhu, které není regulováno ČNB

➢ poradce klientovi spravuje i smlouvy, za které v minulosti nedostal provizi 

➢ cesta k honorářovému poradenství 

➢ nutnost stabilitzace příjmů poradce

➢ zvýšení důvěry klientů vůči poradcům

➢ cesta k transparentnosti oboru

➢ vzor v zahraničí
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PLACENÉ SERVISNÍ PORADENSTVÍ

CO TO JE A PROČ VZNIKLO?



➢ klientovi má možnost se rozhodnout, jak velkou podporu ze strany poradce očekává

➢ jasně nastavený vztah mezi poradcem a klientem

➢ stabilizace příjmů poradce k fungování podpůrného aparátu

➢ poradce chrání svou práci a klientovi peníze

➢ poradce nemusí přijímat stále nové klienty, naopak kultivuje vztah s těmi stávajícími

➢ první krok na cestě k honorářovému poradenství

➢ nutnost větších znalostí -> kultivace finančního trhu

➢ větší prestiž a vymezení se vůči konkurenci
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PLACENÉ SERVISNÍ PORADENSTVÍ

PROČ ZAČÍT PŘEMÝŠLET O SYSTÉMU PLACENÉHO SERVISNÍHO PORADENSTVÍ



WORKSHOP



➢ smlouvy mezi Vámi a klientem

➢ podpůrné dokumenty 

➢ právní podporu v rámci aktualizace smluv a dokumentů

➢ definování služeb, které bude poradce v rámci SP nabízet

➢ fakturace

➢ hlídání plateb 

➢ řešení neplacení klientů

➢ CRM systém
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NUTNÝ APARÁT K PLACENÉMU SERVISNÍMU PORADENSTVÍ

CO POTŘEBUJETE DO ZAČÁTKU A V ČEM VÁM ADVALO MŮŽE POMOCI?



➢ jedinečný online systém pro poradce

➢ upevňuje roli poradce ve vztahu ke klientovi

➢ ochrana klienta i poradcovy práce

➢ poradce je pro svého klienta mentorem ve všech oblastech týkajících financí

➢ poradce poskytuje komplexní služby

➢ podpora stabilizace příjmu
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ADVALO

FILOSOFIE SYSTÉMU ADVALO



Finanční poradce je v rámci jedné platformy 
schopen klientovi sjednat další nefinanční služby, 
respektive předává kontakt dodavateli, který 
danou službu sjedná. Poradci vždy náleží za 
sjednané služby odměna dle provizní listiny 
daného produktu.
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Tržiště služeb

Na základě smlouvy o servisním poradenství 
dostává klient nadstandartní služby od svého 
finančního poradce dle vybraného balíčku, který 
si klient vybere z nabídky finančního poradce.

Servisní poradenství



➢ nastavení v hlavě

➢ klientovi komunikuji výhodu mé spolupráce s prověřenými profesionály (komfort, cena, 

výhody)

➢ klient musí vědět, že poradce pouze zprostředkovává kontakt dodavatele a  klienta, který 

má o službu zájem

➢ zpracování objednávky  a dodávku služby zařídí centrála ADVALO nebo dodavatel
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MARKET PLACE

Jak nabízet služby ADVALO a nebýt jako brouk Pytlík



PŘIHLASTE SE NA WORKSHOP O SP 
NEBO 

SE REGISTRUJTE DO TRŽIŠTĚ NA
www.advalo.cz


