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Klientovi ušité na míru
Po|išťovna není charita. Jako kaŽdý jiný podnik i ona podniká za účelem zisku. A pro

klienty neexistuje univerzálně nejlepší produkt. KaždÝ má svou vnitřní logiku, která se
odráží nejen v jeho užitných vlastnostech, ale také v ceně.

DoktíŽete-li s pomocí jednoduché logilgl pro-
dukt přečíst, stanou Se pojistlq a investÍční
nóstroje stavebnicí, z níž postavíte klientovi
řešení ušité na míru.

PŘisTUP poRnocŮ
Jedna z účastnic mého školení se provdala

za Američana. Barvitě nám lyprávěla o tom,
jakry poprask v Americe způsobila, kdyŽ se

jeho rodiče dozvěděli' Žeje finanční poradlql-

ní. Chlubili se před známými tím' jak úspěŠ-

nou a vzdělanou Ženu si jejich syn lybral.
Ve Spojených státech není jednoduché a ani
levné stát se finančním poradcem. Dříve, neŽ

začne radit, musí absolvovat nároČné a po-

měrně drahé vzdělávání. Podobně je tomu
i v jiných lyspělých zemích' Prozatím je u nás
situace odlišná. Finančním poradcem se ne-

stává někdo, kdo si tím plní svůj celoŽivotnÍ
sen. Spíš je tomu naopak. Mnohdyje finanční
poradenství poslední zastávkou, která zbyla
po r'yčerpání vŠech moŽností. Stačí ýuční
list, dvě Školení a hurá do terénu. Jedna z ma-
naŽerek nejmenované společnosti trefně po-

znamenala 
',bereme 

kaŽdého' kdo udrŽí pero

a moč". V,'průtokovém ohřívači" jde jen o to
nováčka co nejrychleji ,,zobchodovat" a 

',i,y-
těŽit jeho jmenný seznam" pro nové nábory.
Tákol'yto model nemůŽe produkovat kvalitu
ajsem upřÍmněrád,Že bouchači pojistek za-
čínají mít u klientů váŽné problémy.

A c0 NA T0 P0JlŠŤ0VNY?
Mám pocit, Že i těm současný systém celkem
r'ryhovuje, i kdyŽ oficiálně tvrdí opak. Proviz-
ní systémy pojiŠťoven nyní odměňují porad-
ce při sjednání noých Životních pojistek.
Za následné neboli tzv. pečovatelské provÍze

si poradce neuhradí ani spotřebovaný benzin
při cestě za klientem' Navíc, řada společnos-
tíje poradcům nevyplácÍ. TakŽe poradcijsou
motivováni k lovení no''ych klientů. Při sou-
časném r,ysokém počtu poradců a stagnaci
Životní úrovně nutně dochází k rušení smluv
a nahrazováni noými inovovanými produk-
ty. Pojišťovny v posledních letech tvoří sta-
ronové produkty jak na běžícim pásu a vzá-
jemně si přebíjejí pojistky. Ty pak neustáIe
recyklují, dokud to klienta nepřestane bavit.
U majetkol'ych pojistek a úrazovek, proč ne?

Pokud však u klienta měníme rezervotvorné
produkty, znamená to, Že klient pla tí, aniŽby

sR0VNÁNi VÝN0sN0sTt lŽP A P0DiL0VÉlo ronou
Vstupní údaje:

Pravidelná investice l000 Kč/měs' po dobU 30 |et s průměrnou čistou výnosností 8 % p' a'

V nastaVené Výnosnosti programU se nepřihlíží k případné vyŠší nákladovosti investiCni strategie V lŽP
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čerpal. Pojišťovny taktojednoho klienta zob-
chodují několikrát a poradci si také přijdou
na své. Jediný kdo v tomto finančním trojú-
helníku ztrácí' je klient. A nemá to opravdu
lehké, protoŽe je obtíŽné se V tomto chaosu
pojistek zorientovat.

Problém tkví také v tom, Že poradci příliŠ
věří propagačnÍm letákům produktů ajejich
Školitelům, kteří je Ve skutečnosti dealerují.
Stanou-li se součástí fan klubu pojiŠťovny'
přestanou být objektivní a začnou se chovat
podobně jako členové náboŽenské sekty'
ProtoŽe věří nebo spíš chtějí věřit argumen-
tům tvůrců produktů, není pro ně problém
přesvědČit klienta, že to, co nabízejí je ýhod-
nější, neŽ to, co klient má.

Pokud chce poradce z této hry pojišťoven

\T/stoupit, úplně postačí' kdyŽ se naučí místo
chytých rad používat vlastní selský rozum.
Musí si uvědomit, Že to, co má pro klienta
skutečnou hodnotu, není samotný produkt,
ale řeŠení klientoqich potřeb a cílů.

Pokusím se vám vysvětlit, proč pro mě,
jako finančního analytika' není Žádný pro-
dukt svatý nebo zapovězený.

Hrubá částka na konci proqramu ]) 1 502 500 Kč 100 %

Vstupní pop|atek (5 %) 'z 75 1 25 Kč 5 %

AdministÍační poplatek {40 Kč/měs.)'zi 60 080 Kč 4fo

Podílpo|ištovnyzpočátečníchjednotek3' 218665Kč 14,60%

Čistá částka na konci programu 1 148 630 Kč 76,40 Yo

lnvestovaná daňová úspora z) 203 909 Kč 13,60 %

Čistá částka na konci programu se zhodnocením daňové úspory (před zdaněním} 1 352 539 Kč 90 %

ř*ilíl*vý €***
l Hrubá částka na konci programu ]l 1 502 500 Kč 100 %

2 Vstupní pop|atek (3,5 %) 41 52 588 Kč 3,50 %

3 = Čistá částka na konci programu se zhodnocením daňové úspory (před zdaněním} st 1 449 912 Kč 96,50 %
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HODNOCENi POJISTEK
U pojistek plalí zásada,,nejsem tak boha-

tý abych kupoval levné věci" dvojnásobně.
DraŽŠí produkt nemusí automaticky zna-

menat předraŽený. Pokud pojišťovna nabízí
levnější pojistku neŽ konkurence, oblykle je

v tom nějaký háček. Mnohdy stačí pozorně si
přečíst pojistné podmínky, coŽ zejména dopo-
ručuji u tzv. exkluzivních produktů někteých
společností makléřského typu. Pokud je pro-

dukt nastaven na flexibilnějŠí pojistné pod-

mínky nebo součástí pojistných podmínek
nejsou hodnoticí tabul\, můŽe pojiŠťovna

bez problémů v budoucnu zpřísnÍt pojistné

plnění. Nemusí ted1' pro tento účel lytvářet
pojistné rezenT. Pokud r'yuŽíváte pojistku

současně pro investování' měli byste počítat

s tím, Že pojišťovna bude mít prostor pro pří-

padné skryté zdraŽování produktu.

PB0MĚNLlVosT P0DMíNEK
Steině tak si stačí porovnat tabulky ocenění
trvalých následků úrazu nebo qičet diagnóz
vážných onemocnění. Zjtstite, Že často po-

rovnáváte nesrovnatelné. TotéŽ se týká Y.í-

22 FP-finanční poradce l212013



luk. Pojišťovny, které expandují na trh, jsou
na začátku obvykle Vstřícnější. Po získání
dostatečného počtu klientů sejejich chování
můŽe změnit, pokud si pro to v-vtvořily pro-
stor v pojístných podmínkách.

Setkávám se také s argumentací, Že lepší
je pojišťovna, které nedělá problém přijmout
klÍenta se zdravotními problémy. Pokud
pojiŠťovna předem nezkoumá zdravotní do-
kumentaci klienta, přenáŠí rizíko odmítnutí
pojistného plnění ze zdravotních důvodů
na pojiŠtěného.

Pojistka v těchto případech můŽe být
Ve skutečnosti levnější díky tomu, že jí platí
jiní klienti, kteří nebudou moci čerpat po-
jistné plnění. SerióznějŠí pojiŠťovny jsou
spíš opatrnějŠí při př1;ímání klientů. Někte-
ré pojiŠťovny zase odůvodňují r,yŠší pojistné
r'ytvářením rezenY pro r'yŠŠí stabilitu pojist-
ného plnění. Aby toto mohlo platit' musí mít
předevŠím stabilní vlastnickou strukturu.

KDE PoJlŠŤoVNY
UKRÝVAJí sVÉ NÁKLADY?
Některé pojiŠťovny si r'ytvářejí rezervy z niž-
šího odbytného v případě předčasně ruše_
ných produktů. Jejich produkt sice r'ypadá
zajimavě, ne vŠak pro toho, kdo se rozhodne
produkt r'ypovědět. Jiné pojiŠťovny upřed-
nostňují t'ytváření rezelY nastaveným podí-
lem mezi investiční a zabezpečovací sloŽkou.
V tomto případě lze téměř s jistotou předpo-
kládat, Že pojišťovna své náklady ukýá v in-
vestičním programu. V internetor.1lch srov-
návačích produkt r'ypadá skvěle' JenŽe záleŽí
na tom, zda procento zhodnocení, které za-
dáváte do programu' odpovídá realitě. K fee
management poplatku fondu je obr,ykle za-
potřebí přičíst vnitřní fee pojiŠťovny a pokud
sejedná o fond fondů, jeŠtějeden další fee.

otázkou je, jestli lze oČekávat průměrnou
Výnosnost akciového programu 8 %, pokud
např. roční poplatky spojené s investováním
v součtu odčerpávají z akciového portfolia
3 4 %. Ak tomu je ještě zapotŤebi zohlednit
Vnitřní nákladovost produktu' která obvykle
sniŽuje ýnosnost programu o přÍbliŽně jed-
nu čtvrtinu'

Jednoduchou matematikou s pomocí střa-
datele si můŽete r'ypočíst, Že např. sníŽením
průměrné ýnosnosti programu s nastave-
ním pravidelné investice 1000 Kč/měsíc
o 1 % přijdete za 30 let investování o částku
cca 270 tis. Kč, coŽ je dvojnásobek částky,
o kterou se sníŽí ýnos programu při účtová_
ní vstupního poplatku 5 % a adminístrační-
ho poplatku 40 Kč/měsíčně a jen o 50 tis. I(č
vic než sníŽení 'n1,nosnosti programu z dů-
vodu odpočtu tzv. počátečníchjednotek (viz
příklad). Relativní r,yšŠí nákladovost se však
nemusi projevit. pokud má lŽP v nabÍdce
podílové fondy, které r,yuŽívají tzv. efekt divi-

dendové koule. Podklado\T'm aktivem u této
strategiejsou akcie společností, které pravi-
delně lyplácejí dividendy, jeŽ jsou následně
ve fondu reinVestoVány.

NÁKLADY JE P0TBEBA
sLED0VAT V ČAsE
Při srovnávání ýkonnosti produktůje nutné
sí uvědomit, Že v modulačním programu pro-
duktu dochází k rozdílnému r.1,sledku v čase
a Že pojiŠťovna klientovi rrypočtený q;sledek
negarantuje. Poradce by proto měl qivoj ná-
kladů průběŽně sledovat. Stačí změnit vnitř-
ní nákladovost ploduktu, napÍ. zdražením
pojistek aťáZem u stejného produktu dospě-
jete k rozdílnému qisledku. Pojišťovny vědí,
Že jejich produkt můŽe obstát nejlépe tehdy,
kdyŽ poradce klientovÍ nasimuluje při stejné
investované částce lepší qÍsledek ve srovnání
s konkurenčním produktem. Toho lze dosá-
hnout ir,ylepŠením programu o tzv. bonusy,
které sice při průměrné Životnosti pojistek
6_9 let nebude většina klientů čerpat, ale
parádně to t'ylepŠí produkt ve srovnávačích.
Podobným inovačním nástrojem je zaváděni
nol'ých podíloých fondů s krátkou historií.
Stačí jen vybrat podkladové portfolio akcií,
jejíchŽ hodnota spadla po roce 2008 a nyní
se dere nahoru. MůŽete tím 

',drtit" 
fondy se

stejným podkladoq;'m aktivem, ale delší his_
torií a tím ihorŠími ukazateli.

K0NTR0VERzNí lŽP
To ovšem neznamená, Že investiční Životní
pojištěníje automaticky a za všech okolnos-
tí nevhodným produktem pro dlouhodobé
investování. Kritici IŽP Často zapomínají
na to. Že ZVýŠená nákladovost lŽP ve srovná_
ní s přímými investicemi je kompenzována
bezplatnými sluŽbami poradce, coŽ u pří-
mého investování v řadě případů neplatí.
Do ýnosu IŽP je zapotŤebí také ZapoČíSt
synergický efekt levnějšího rizikového či ji-
ného pojiŠtění. Y |ŽP lze také pojistit samot-
nou investici pro případ nenadálé události.
Prostřednictvím IŽP lze investovat a diverzi-
fikovat ivelmi nizké platby. A koneČné lŽPje
mnohdyjediná forma investování, kterou je
ochoten klient akceptovat a z tohoto důvodu
byla r'ynalezena.

Jako analytik nemám nic proti tomu, aby
měI klient místo IŽP podíloqi fond a k tomu
samostatnou rizikovku a úrazovku. To. co
zásadne odmitám je..prebouchnuti'' lŽP po-
díloými fondy, zejména v době po ukončení
nákupu počátečních podíloých jednotek,
resp. po úhradě vstupních nákladů produk-
tu akumulačním poměrem. I kdyŽ můŽe být
diskutabilnír'yšší fee u IŽP ve srovnání s fon-
dem, nelze opomenout skutečnost, Že klient
jiŽ lyšší vstupní náklady lŽP uhradil a nyníje
jeho investice srovnatelná s podíIoými fon-

dy' Navíc, nikdo z nás nevlastní na investice
věŠteckou kouli.

V případě lŽP se o investice klienta tak
trochu stará i pojiŠťovna. Skutečným vlastní-
kem podíloých Iistů je totiŽ ona a ne klient'
To má své ýhody i neqihody. Zjevnou ne-

výhodou je, Že pojišťovna prozatím nemusí
klienta informovat o skutečné nákladovosti
investice. Na druhé straně pojÍŠťovně ne-
můŽe být lhostejné, jak se t'1víjí hodnota jí
řízených portfolií. V zájmu kIienta je můŽe
dokonce přenastavovat' coŽ je v případě
klasických podíloých fondů hlídaných de-
pozitářem nemyslitelné. Díky tomu, Že ie
vlastníkem podíloqfchjednotek, není pro ni
také problém umoŽnit klientovi bezúplatně
měnit portfolia bez úhradyvstupních poplat-
ků, s čímŽ je nutné počítat u samostatných
podíloqich fondů.

NASTAVENí PB0DUKTÚ
Je celá řada dalŠích důvodů, proč lze v da-
nem připade upřednostnit lŽP pťed pfímou
investicí. Rozhodně by vŠak investice u stan-
dardního IŽP neměla lysoce přeýšit částku,
o kterou lze snížit zák|ad pro výpočet daně
z příjmů. Pokud by klient např. při pravÍ_

delne platbČ l000 KČ/měs. do lŽP formou
mimořádných vkladů investoval celou daňo-
vou úsporu, při 8% ýnosnosti by na koncÍ
programu po 30 letech r,ygeneroval částku
cca 200 tis. Kč, coŽ zhruba odpovídá částce,
kterouje při uvedeném zho dnoceníulŽP za-
potřebí odečíst za sjednání pojistky. Samo-
zřejmě, pokud do propočtu nezakalkuluje-
me Í případnou r'yšŠí nákladovost investiční
strategie v IZP

DůleŽitějŠí neŽ samotný q;'běr produktu je
jeho správné nastavení' ať uŽ se to týká po-
jistných částek nebo lyběru investiční stra-
tegie. Pokud se poradce naučí klientoví na-
slouchat, coŽ není totéŽjako posIouchat, měl
by současně umět převést klientoi'y potřeby
a cíle do čísel. Naši poradci mají k tomuto
účelu komplexní unikátní analytický nástroj
Galaxy. Dále by měl mít poradce k dispozici
všechny dostupné produkty a hlavně by měl
umět je ,'přečíst". Nyní staČíje nastavit tak,
aby co nejpřesnějí odpovídaly klientoqÍm
potřebám a cílům'

FRANTlŠEK sAlDL
a n a lytik,
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