






Kdo a kde jsme

Praha Sídlo společnosti 

Obchodní název: SMS fi nance, a.s.
Rok založení: 1997
Právní forma: akciová společnost
Základní jmění: 10 000 000 Kč
Sídlo: City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4

Zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 19946
IČO: 253 81 512
Registrace ČNB: pojišťovací makléř, pojišťovací agent, investiční zprostředkovatel, 
zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření, zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů
Kontakt: SMS fi nance, a.s.
Centrála Praha, City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 
Back offi ce Frýdek-Místek, Antonínovo nám. 92, 738 01 Frýdek-Místek
info@smsfi nance.cz, www.smsfi nance.cz Sídlo společnosti 

City Tower v Praze na Pankráci je druhá 
nejvyšší budova v České republice. 
Stojí nedaleko stanice metra Pankrác. 

Frýdek–Místek



Brno Regionální centrum

Back offi ceBack offi ce

AZ Tower je výšková budova v Brně 
a nejvyšší budova Česka, postavená 
v letech 2011 až 2013.

Frýdek–Místek



Jsme generálním partnerem



Vysoké životní úrovně lze podle nás dosáh-nout především zvyšováním gramotnosti obyvatelstva a posilováním schopnosti lidí svobodně se rozhodovat. Proto se v pora-denské činnosti zaměřujeme zejména na růst fi nanční gramotnosti a podporujeme projek-ty, které pomáhají lidem stát se nezávislým člověkem s aktivním přístupem k životu. 

Souhlasíte s názorem, že v ČR bude díky prodlužování prů-

měrného věku dožití starobních důchodců přibývat, zatím-

co osob v produktivním věku vzhledem k nízké porodnosti 

bude ubývat?

Jedna z otázek ze sociologického průzkumu za-

měřeného na fi nanční zabezpečení budoucích 

důchodců, který naše společnost udělala ve 

spolupráci s agenturou STEM/MARK:

Ano
41,5

Spíše ano
40,9

Spíše ne
8,1

Ne
4,3

Nevím
5,3

V létě 2016 jsme zorganizovali výtvarnou soutěž pro děti ve věku 8–12 let na téma „Postava z mé oblíbené knížky“. Celkem se sešlo 223 obrázků a hlavní cenou byl čtenářský iPhone a dalších deset cen v podobě knížky opatřené podpisem autora.

Rozdáváme 

audioknihy

Místo propisek rozdáváme klientům audioknihy. 

20 % z ceny každé audioknihy věnujeme 

na podporu kampaně Celé Česko čte dětem.

Souhlasíte s názorem, že v ČR bude díky prodlužování prů-

měrného věku dožití starobních důchodců přibývat, zatím-

co osob v produktivním věku vzhledem k nízké porodnosti 

Jedna z otázek ze sociologického průzkumu za-

měřeného na fi nanční zabezpečení budoucích 

důchodců, který naše společnost udělala ve 

41,5
40,9

8,1
4,3
5,3

Podporujeme gramotnost

Zvyšujeme fi nanční gramotnost

Když děti malují, nezlobí 



www.twitter.com

www.linkedin.com

www.facebook.com

Staňte se 
naším přítelem 
na sítích

Seznamte se 
s námi



Oznámkujte naše
webové stránky

www.smsfi nance.cz
(1 výborně, 5 neprospěl) 

Důvěryhodnost
Hodnota obsahu
Přehlednost

Chcete nám lépe
pozorumět?

Čtěte články v našem 
internetovém magazínu 
Esemeska.eu

www.esemeska.eu

www.smsfi nance.cz



2001

2001:  
Společnost METAL-ECO, a. s.,  
je po vstupu nových akcionářů 
Z. Kawuloka, Z. Bartulce 
a L. Woltera přejmenována na 
SMS pojišťovací služby, a. s.,
a začíná zprostředkovávat
pojištění. Máme celkem 
30 poradců a měsíční 
provizní obrat
500 tis. Kč.

Vývoj tržeb za prodej služeb v mil. Kč

2005: 
Stěhujeme
back office
do Frýdku-Místku.
Máme 98 poradců 
a náš měsíční provizní 
obrat poprvé zdolal 
hranici 2 mil. Kč.
Ke konci roku z SMS
odchází Z. Bartulec
a počet našich poradců 
klesá na 79 osob.

2006: 
Zavádíme kariérní řád v současné 
podobě a startujeme Admin.

2007: 
Měníme název společnosti
na SMS finanční poradenství, a. s. 
Máme 116 poradců a měsíční 
provizní obrat 4,4 mil. Kč.

2008: 
Své služby začínáme nabízet 
rovněž firemní klientele.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

6 11 15
25

33
27

53

78

Stoupejte s námi . . . 



2009: 
Rozjíždíme 
elektronické 
poradenství
a stáváme se 
na trhu jedničkou.
98 % smluv se
sjednává elektronicky.
Máme 600 poradců 
a měsíční provizní 
obrat 12 mil. Kč

2011: 
Vzniká současná podoba 
SMS Akademie a představuje 
se první verze poradenského
softwaru Galaxy. Téhož roku
otevíráme nové pražské 
kanceláře v City Tower.

2012:  
Zahajujeme spolupráci s kampaní 
Celé Česko čte dětem a od roku 
2015 jsme jejím generálním 
partnerem.

2014: 
Sídlo SMS přesouváme 
do Prahy a společnost nově 
řídí statutární ředitel namísto 
trojčlenného představenstva.
Vydáváme první číslo 
magazínu Esemeska.eu. 
V brněnském  AZ Toweru 
otevíráme regionální 
centrum a rekonstruujeme 
frýdecko-místecký 
back office. Máme 877 
poradců a měsíční 
provizní obrat 19 mil. Kč.

2015: 
Loučíme se s nevýkonnými poradci, což vede 
k nárůstu produkce. Do benefitů zařazujeme 
operativní leasing na luxusní vozy.

2016: 
Máme nové webové stránky, zaměřujeme se na 
síťovou komunikaci a marketing. V SMS působí 
přes 700 poradců a v listopadu dosahujeme 
rekordního provizního obratu 38 mil. Kč.

2017: 
Z marketingových důvodů zkracujeme 
název společnosti na SMS finance, a. s.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

140

185

226 224
216

223

259

311





Máme být 
na co hrdí!

Jsme nízkonákladovou společností a máme 
nejvyšší odměny na trhu!  Při započtení fi -
nanční podpory jednotlivým kancelářím, 
84 % provizí získaných od partnerů rozděluje-
me mezi manažery a poradce.

Zemský ředitel

Regionální ředitel a Generální reprezentant

Oblastní manažer a Top poradce

Senior manažer

Manažer a Senior poradce

Samostatný poradce

Poradce

Junior poradce

Stabilizační účet
je vaší pojistkou

Dvěma třetinám poradců vyplácíme všechny 
provize najednou! Pouze v případě zvýšeného 
podílu záporných odměn (storen) vám zřídíme 
stabilizační účet, kam vám odložíme pouze tolik 
peněz, kolik postačí pro plné pokrytí vašich sto-
ren po ukončení spolupráce s SMS.

Výplatní 
termíny

Provize vyplácíme 2x měsíčně vždy 15. a po-
slední den v měsíci. První splátka je vyplácena 
zálohově, tj. ještě před poukázáním provizí ně-
kterými partnery na účet SMS.

Nemáme 
konkurenční doložku

Pokud se vám u nás nebude líbit a budete nás 
chtít opustit, nemusíte se obávat konkurenční 
doložky ani žádných plateb za vzdělávání.

Následné provize

Na rozdíl od konkurence je vyplácíme v plné 
výši na všech úrovních!

Zálohová provize

Každému novému fi nančnímu poradci je na 
požádání vyplacena okamžitá provize na zá-
kladě předložené produkce, a to ve výši 50 % 
očekávané odměny, maximálně 3 000 Kč za 
smlouvu. O tuto provizi mohou požádat všichni 
poradci, jejichž smluvní vztah se společností 
SMS je kratší šesti měsíců.

Pozn.: Číslo v prvním sloupci je provize v Kč, v druhém pak v procentech z roční platby nebo z výše hypotéky.   
* Jedná se o zálohové odměny, tj. ihned splatné; průběžné odměny jsou vyšší. 

12 320

11 760

11 200

10 640

10 080

8 960

7 840

6 720

1,23 %

1,18 %

1,12 %

1,06 %

1,01 %

0,90 %

0,78 %

0,67%

4 235

4 043

3 850

3 657

3 465

3 080

2 695

2 310

42 %

40 %

39 %

37 %

35 %

31 %

27 %

23 %

146 %

140 %

133 %

126 %

120 %

106 %

93 %

80 %

17 556

16 758

15 960

15 159

14 364

12 768

11 172

9 576

19 404

18 522

17 640

16 754

15 876

14 112

12 348

10 584

162 %

154 %

147 %

140 %

132 %

118 %

103 %

88 %

Pojištění osob (1 000 Kč měsíčně)Majetková pojištění 
10 000 Kč ročně

10 090

9 631

9 173

8 714

8 256

7 338

6 421

5 504

84 %

80 %

76 %

73 %

69 %

61 %

54 %

46 %

Investice *
1 000 Kč měsíčně

Hypotéky
1 000 000 Kč

SMS číslománie

Pracujeme za peníze! V tabulce jsou příklady maximálních provizí, které lze 
na jednotlivých pozicích získat za sjednání vybraných produktů.

Předepsané pojistné (životní pojištění)

1. místo r. 2012520 mil./Kč

2. místo r. 2013569 mil./Kč

1. místo r. 2014690 mil./Kč

1. místo r. 2015685 mil./Kč

1. místo r. 2016789 mil./Kč

Patříme mezi 
největší

Ihned splatné Součet za 5 let 

SMS je dlouholetým členem Asociace čes-
kých pojišťovacích makléřů. Dle výročních 
zpráv Asociace je SMS v posledních letech 
v objemu zprostředkovaného životního po-
jištění vždy na 1. místě. 



Poradce v bavlnce

Kariérní řád a organizační
struktura SMS

Naše organizační struktura je na-
stavena tak, aby podporovala po-
radenské i manažerské úrovně, za-
jišťovala efektivní řízení a na všech 
stupních nadstandardní provize.

Samostatná
kariéra

Poradci postupují na vyšší pozice v závislosti 
na dosažených výkonech. Hodnoceným obdo-
bím je kalendářní čtvrtletí. Spolupracovníci, kteří 
získají pro společnost nové poradce, mají jejich 

produkci započítanou pro účely vlastního kariér-
ního postupu. Podmínky pro udržení na pozici 
jsou vždy o 35 % jednodušší!

Příklad postupu v kariéře:
Na pozici PORADCE může postoupit ten, kdo 
v průměru sjedná např. dvě životní pojištění mě-
síčně s pojistným 1 000 Kč/měs.

Trvale garantovaná pozice
Už po 3 letech spolupráce a dosažení stanovené 
historické produkce náleží poradci „doživotně“ 
některá z vyšších kariérních pozic. 

Junior poradce

Poradce

Samostatný poradce

Manažer 

Senior manažer

Oblastní manažer 

Regionální ředitel 

Zemský ředitel

Senior poradce

Top poradce

Generální 
reprezentant

www.smsfi nance.cz/
kalkulacka/provize

Kariérní 
stupně



Manažer v bavlnce

Kariéra manažera
obchodní skupiny

Manažeři postupují na vyšší pozice v závislos-
ti na dosažených výkonech svých obchodních 
skupin a výkonech fi nančních poradců z vlast-
ní obchodní skupiny. Hodnoceným obdobím je 

kalendářní čtvrtletí. Podmínky pro udržení pozi-
ce jsou výrazně jednodušší než pro postup.

Příklad postupu v kariéře:

Na pozici MANAŽER může postoupit ten, kdo 
má mezi svými podřízenými alespoň dva spolu-
pracovníky s registrací ČNB.

Rozdílové provize za vedení 
obchodní skupiny:

Hodnota rozdílové provize je určena jako pro-
centuální podíl na provizi za sjednání, která ma-
nažerovi náleží, kdyby obchod sjednal podříze-
ný spolupracovník na příslušné pozici, přičemž 
provize JUNIOR PORADCE = 100 %.

Regionální ředitel – Generální reprezentant

Oblastní manažer – Top poradce

Senior manažer

Manažer – Senior poradce

Samostatný poradce

Poradce

Junior poradce

8 %

17 %

25 %

33 %

50 %

67 %

83 %

8 %

17 %

25 %

42 %

58%

75 %

8 %

17 %

33 %

50 %

67 %

8 %

25 %

42 %

58 %

17 %

33 %

50 %

Zemský 
ředitel

Regionální 
ředitel 

Oblastní 
ředitel

Senior 
manažer

Manažer

Tabulka manažerských 
rozdílových provizí

Příklady manažerských rozdílových provizí:
1. Provize za sjednání pro Junior poradce činí 1 000 Kč, 
rozdílová provize pro Zemského ředitele je rovna 830 Kč 
(83 % z 1 000 Kč).

2. Provize za sjednání pro Samostatného poradce činí 
1 330 Kč, rozdílová provize pro Zemského ředitele je 
rovna 500 Kč (50 % z 1 000 Kč, tj. z provize za sjednání, 
jaká by náležela, kdyby podřízený spolupracovník, který 
obchod sjednal, byl na základní pozici Junior poradce).

www.smsfi nance.cz/
kalkulacka/

manazerska-provize



Jakou provizi budete mít v SMS jako poradce?

Vaše pozice: Poradce (koef. 1,17)
Získatelská provize: 62 457 Kč

Sjednejte např.
● podílové fondy se souhrnným vstupním poplatkem 40 tis. Kč
● hypotéky v objemu 2 mil. Kč a stavební spoření s cílovou částkou 500 tis. Kč
● majetková pojištění s ročním pojistným 10 tis. Kč a ve stejném objemu pojištění vozidel
● životní pojištění s ročním pojistným 24 tis. Kč 
   (např. dvě smlouvy s pojistnou dobou 25 let a platbou 1 000 Kč/měs.)

Výpočet tzv. následné (pečovatelské) provize vychází z fiktivního předpokladu, že ve sledovaném období 
nedojde k zrušení žádného produktu a prodeji podílových jednotek.

Pečovatelská
Získatelská

Počet let

0 Kč
62 457 Kč

9 908 Kč
62 457 Kč

0 Kč

1

1

5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

30

30

50 000 Kč

100 000 Kč

150 000 Kč

200 000 Kč

250 000 Kč

25 620 Kč
62 457 Kč

46 335 Kč
62 457 Kč

73 800 Kč
62 457 Kč

110 370 Kč
62 457 Kč

159 221 Kč
62 457 Kč

Získatelská, ihned splatná provize Pečovatelská provize

www.smsfinance.cz/kalkulacka/provize



Kolik peněz si budete odkládat na stabilizační účet:

Co byste měli o našem 
provizním systému 
dále vědět
● U všech produktů je uplatněn jednotný 
vzorec pro výpočet provizí.

● Junior poradce má u nás nárok na 42 % 
z každé koruny, kterou za jím sjednanou 
produkci obdrží SMS. 

● Nezvýhodňujeme žádného partnera.

● Neuplatňujeme individuální kalkulace na 
jednotlivé produkty a ani váhový systém, 
kterým by bylo možné nadhodnotit 
„propagované“ produkty. 

● Storna účtujeme přesně podle pojišťoven, 
což také není běžnou praxí v konkurenčních 
společnostech.

● Detailní informace o provizním systému SMS 
najdete na našem veřejném webu.

● Po ukončení této lhůty a v případě, že vaše 
průměrné storno bude nižší než 10 %, bude váš 
stabilizační účet zrušen a celý vám bude vypla-
cen; bude-li mít vaše průměrné storno hodnotu 
10 % a vyšší, bude proveden výpočet vašeho 
stabilizačního účtu podle vzorce „provize za po-
sledních 12 měsíců x 1,5 x Ø storno“.

Jak bude tvořen váš 
stabilizační účet po 
uplynutí 12 měsíců
Bude-li vaše provize činit 62 457 Kč/měs.:

Zde najdete odpovědi na vaše další otázky

● slouží k úhradě storen po případném ukončení spolupráce;
● jako nováček budete do něj v prvních 12 měsících odkládat 10 % ze své provize, min. však částku ve výši vašeho průměrného storna;
● po ukončení této lhůty a v případě, že vaše průměrné storno bude nižší než 10 %, bude váš stabilizační účet zrušen a celý vám bude vyplacen; 
● bude-li mít vaše prům. storno hodnotu 10 % a vyšší, bude proveden výpočet vašeho stab. účtu podle vzorce „prům. měs. provize x 18 x Ø storno“;
● pokud budete mít na svém stabilizačním účtu odloženo více peněz než tato částka, bude vám přeplatek automaticky vyplacen;
● podaří-li se vám snížit své průměrné storno (podíl všech záporných plateb vůči kladným) pod 10 %, váš stabilizační účet bude 
   zrušen a celý vám bude vyplacen.

Ø storno stabilizační účet

0 Kč

134 907 Kč (62 457 Kč x 18 x 12 %)

méně než 10 %

12 %

10 % a vyšší, bude proveden výpočet vašeho 
stabilizačního účtu podle vzorce „provize za po-

Zde najdete odpovědi na vaše další otázky

www.esemeska.eu/to-jsme-my/nase-strategie
/stabilizacni-ucet-v-otazkach-odpovedich/

www.smsfi nance.cz/kalkulacka/
stabilizacni-ucet



Jakou odměnu budete mít v SMS jako manažer?

Vaše pozice: Senior manažer (koef. 1,58)
Manažerská rozdílová provize: 65 660 Kč

Máte např. tři poradce s touto produkcí:

● podílové fondy se souhrnným vstupním poplatkem 40 tis. Kč
● hypotéky v objemu 2 mil. Kč a stavební spoření s cílovou částkou 500 tis. Kč
● majetková pojištění s ročním pojistným 10 tis. Kč a ve stejném objemu pojištění vozidel
● životní pojištění s ročním pojistným 24 tis. Kč (např. 2 smlouvy s pojistnou dobou 
   25 let a platbou 1 000 Kč/měs.)

Pořídíte-li si značkovou kancelář‚
s nájemným např. 10 000 Kč/měs., 
na úhradu nájmu vám budeme 
přispívat 8 000 Kč. 

Při této 
produkci
získá každý poradce 
notebook a tiskárnu 
zdarma.

www.smsfi nance.cz/
kalkulacka/manazerska-provize



Co byste 
měli vědět 
o našem 
managementu

● Manažer je v našem pojetí klientem firmy a po-
skytujeme mu služby. Od broker poolů se lišíme 
tím, že máme společný kariérní řád. 

● Manažerem se u nás můžete stát buď postou-
pením z pozice „Samostatný poradce“, nebo 
v případě, že k nám od konkurence přivedete 
svůj tým, „nastřelením“ na dohodnutou mana-
žerskou pozici. Ať tak, nebo tak, podmínky na-
šeho kariérního řádu budete muset plnit až po 
půlročním „hájeném období“.

● Splníte-li podmínky pro zařazení na pří-
slušnou manažerskou pozici, nikdo vás u nás 
v postupu nemůže zabrzdit a ani přibrzdit.

● Přivedete-li si k nám spolupracovníky, nikdo 
je bez vašeho souhlasu nemůže z vaší skupiny 
přesunout do skupiny vedené jiným manažerem.

● Náš intranet admIN vás zbaví veškeré admini-
strační zátěže a poskytne vám špičkové nástroje 
k zefektivnění vašeho managementu.

● Díky nejvyšším provizím, svobodnému pro-
středí, férovému jednání a podpůrným progra-
mům zaměřeným na komplexní poradenství 
s kvalitním servisem bude u nás váš poradenský 
tým stabilnější.

Založte si svoji kancelář

Podpora při 
založení kanceláře

Obdržíte 20 tis. Kč na vybavení (50 000 Kč + 
10 000 Kč na venkovní označení pro „značko-
vou“ kancelář), jestliže vaše průměrné měsíční 
provizní příjmy dosahují minimálně pětiná-
sobku měsíčních provozních nákladů budoucí 
kanceláře.

Snížený nájem
10 měsíců

Po dobu deseti měsíců vám bude účtován sníže-
ný nájem od 0 % v prvním měsíci s navyšováním
o 10 % každý měsíc až do 11. měsíce, kdy je 
účtována 100% výše nájmu. 

Příspěvek
na provoz kanceláře

Příspěvek na provoz kanceláře činí 60 Kč 
(90 Kč pro „značkovou“ kancelář) za každých 
1 000 bodů tzv. čisté bodové produkce skupiny 
manažera (snížené o průměrné storno), nejvýše 
však do 70 % (80 % pro „značkovou“ kancelář) 
výdajů na provoz kanceláře (nájemné + služby 
spojené s nájmem), a to až do výše maximál-
ního příspěvku 11 200 Kč měsíčně (19 200 Kč 
měsíčně pro „značkovou“ kancelář)!

Po dobu deseti měsíců vám bude účtován sníže-
ný nájem od 0 % v prvním měsíci s navyšováním
o 10 % každý měsíc až do 11. měsíce, kdy je 
účtována 100% výše nájmu. 

Na úhradu nájmu 

vám budeme přispívat 

až  19 200 Kč



Notebook + stolní 
tiskárna + mobilní telefon
●  nárok na zvýhodněné financování  vzniká 
po dosažení 25 000 bodů
● financovat lze současně jednu, dvě nebo  
všechny tři položky, přičemž každou 
položku opakovaně každé 3 roky
● v případě kombinace notebooku 
s tiskárnou se limitní částky sčítají
● měsíční splátka za každou položku činí 
1 000 Kč s výjimkou kombinace notebooku 
s tiskárnou, u níž 1 000 Kč činí souhrnná 
splátka

Bavlněné benefi ty
● nárok na dotaci 500 Kč při dosažení 25 tis. 
bodů v daném měsíci, 1 000 Kč při dosažení 
50 tis. bodů, 1 500 Kč při dosažení 75 tis. 
bodů a 2 000 Kč za 100 tis. a více bodů

● maximální výše dotace pro jednu položku 
činí 1 000 Kč
● po ukončení pronájmu převedení do 
vlastnictví

● měsíční paušál 9,90 Kč 
● 20 volných minut
● volání do všech sítí v ČR za 50 hal. za min. 
● volání v rámci vnitropodnikové sítě + rodina zdarma 
● SMS 50 hal. 
● MMS 3,50 Kč

● měsíční paušál 247 Kč
● volání a SMS zdarma
● MMS 3,50 Kč
● zdarma data 3,5 GB 

SMS mobilní síť

Standardní tarif Neomezený tarif

Do 20 000 KčDo 15 000 Kč Do 15 000 Kč Do 7 000 Kč

s tiskárnou, u níž 1 000 Kč činí souhrnná 
splátka

● SMS 50 hal. 
● MMS 3,50 Kč

Do 20 000 Kč

Výše financování

Při vyšší produkci každé 3 roky notebook, 
tiskárna a kvalitní mobilní telefon zdarma.

Obdobně zlevněné jsou 
v naší síti i datové tarify; 
např. za 1,5 GB dat 
zaplatíte jen 89 Kč.



Bavlněný leasing

Podmínky operativního leasingu
● smlouva o obchodním zastoupení s platností min. půl roku
● průměrná fakturace za posledních 6 měsíců min. 30 000 Kč/měs.
● úhrada jednorázové „nulté splátky“ za objednání vozu ve výši 14 520 Kč
● základní dotace SMS 1 000 Kč v měsíci, kdy vlastní čistá produkce dosáhne min. 50 tis. bodů
● dotace na vozidlo v součtu mohou dosáhnout až 8 000 Kč/měs.
● v případě ukončení spolupráce s SMS v průběhu platnosti smlouvy nedochází k zpětnému navýšení ceny

Od 13 792 Kč/měs.
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Soutěže 

Poradce měsíce, nováček měsíce, 
poradce roku – pravidelné soutěže, 
které jsou v admINu průběžně sledo-
vány a vyhodnocovány. Celková roční 
dotace na odměny nejlepším činí půl 
milionu korun.

Přehled o kariéře

Na úvodní stránce je umístěna infor-
mace o aktuální pozici manažera či 
poradce, o procentu plnění produkč-
ního výkonu potřebného pro udržení 
se na této pozici a statistika produkce 
v příslušném měsíci.

admIN je zabezpečený
internetový nástroj, 
který svým uživatelům  
poskytuje každodenní 
podporu a servis.

● přehledný systém dlaždic 
umožňující rychlou orientaci 
v databázích s efektem úspory 
času

● aktuální informace o dění 
v SMS, partnerech a produktech, 
včetně programové podpory

● průběžné informace o produkci, 
provizích a o všem, co souvisí 
s výkonem a výdělkem

● vyřešení administrační zátěže 
manažera i poradce

● plně automatizovaný systém 
přihlašování na vzdělávací akce 
a jejich administrace

Provizní přílohy

Sestavy splatných provizí má každý 
poradce k dispozici v admINu na svém 
soukromém účtu. Žádné zdlouhavé 
vystavování a podepisování faktur! 
Stačí jedno kliknutí myši a provize jsou 
do dvou dnů na účtu!

Informace 
o stabilizačním účtu

Každý poradce je informován o aktuál-
ní výši svého stabilizačního účtu.

Programová 
podpora

admIN obsahuje veškerý dostupný 
software a pomocné kalkulačky jak od 
partnerů, tak náš vlastní, např. Galaxy.

Sazebníky 
a formuláře

Sazebníky, příručky, žádanky, hlášen-
ky, formuláře a ostatní potřebné doku-
menty a tiskopisy vždy dostupné na 
jednom místě.

Aktuality 
a informace

Veškeré aktuality a horké novinky jsou 
zveřejňovány denně v přehledném čle-
nění dle jednotlivých partnerů. Vyhle-
dat potřebnou informaci je tak snadné!

Srovnávač a sjednávač
majetkových pojistek

Tento nástroj poradci usnadňuje výběr 
nejvhodnější majetkové pojistky a zá-
roveň umožňuje její sjednání se zapra-
cováním veškerých slev. Šetří nejen 
jeho čas, ale pomáhá mu rozšiřovat 
služby a zkvalitňovat servis.

Náš admIN je IN



Kontakty 
s fi ltračními nástroji

dIN umožňuje zaznamenávání kontaktů klientů 
nebo potencionálních spolupracovníků. Hlavní 
výhodou tohoto nástroje je možnost záznamu 
rozsáhlé struktury informací s fi ltračními nástroji, 
které umožňují automatický e-mailing, zefek-
tivňují přípravu jednání, ale i  samotné kontak-
tování. Další předností je propojení kontaktů 
s ostatními moduly dINu, zejména se smluv-
ní dokumentací a interaktivním kalendářem.

Předložené smlouvy
Tento modul umožňuje zaznamenat si vlast-
ní produkci do systému dříve, než dojde k její 
realizaci v rámci administrativy SMS. Údaje za-
znamenané poradcem jsou při taxaci smlouvy 
spárovány s administrativou SMS. Tím vznikne 
užitečná zpětná vazba pro poradce i jeho ma-
nažera, díky níž lze sledovat nejen průběh zpra-
covávání smlouvy, ale zároveň včasně reagovat 
na případné disproporce v zaznamenaných 
údajích. Systém poskytuje přehled o zařazených 
smlouvách po dobu 30 dnů.

dIN – digitální informační nástroj
dIN poskytuje podrobný přehled o produkci, informace 
o klientech a řadu dalších užitečných služeb 
zefektivňujících administraci práce.

Přijaté smlouvy
Systém umožňuje vyhledání smlouvy zatříděné 
do databáze SMS podle příjmení pojistníka, čís-
la smlouvy (návrhu), rodného čísla, IČO nebo 
telefonního kontaktu. Zobrazit lze i sestavu ne-
stornovaných smluv, stornovaných, proplace-
ných či neproplacených. Kromě toho lze zobrazit 
tabulku, v níž jsou ve sloupcích uvedeny údaje 
vztahující se ke klientovi nebo detaily smlou-
vy. Systém umožňuje i export těchto údajů. 
V sestavě vybraných smluv jsou obsaženy sou-
hrnné údaje a koláčové grafy, které vypovídají 
o struktuře produkce.



● všechny nástroje, které pro řízení 
svého výkonu poradce či manažer 
potřebují, na jednom místě

● automatizace administrativních 
činností šetří čas poradce i jeho 
manažera

● přehledné analytické nástroje 
s vysokou vypovídací schopností

● online přehled o produkci a výkonu 
jednotlivých poradců a manažerských 
týmů

● synergický efekt ze systémového 
propojení všech modulů tvořících dIN

● uplatnění zkušeností špičkových 
manažerů SMS

● perspektivní rozvoj funkcí dINu, 
protože je programován IT 
odborníky SMS

Statistiky

Ve statistikách jsou umístěny grafy produkce 
dle přijatých smluv, fakturace a vývoj osobního 
storna. K dispozici jsou rovněž podrobné údaje 
o produkci poradce ve zvoleném období a pro 
manažera souhrnné i podrobné údaje k členům 
jeho týmu.

„Haló“

Nástroj umožňuje zaznamenávat a vyhodnoco-
vat telefonní rozhovory s klienty, resp. potencio-
nálními klienty, a to od úvodního ověření telefon-
ního čísla až po zapsání případné schůzky do 
kalendáře, což je plně zautomatizováno.

Manažerské soutěže

Manažeři zde mohou vytvářet a spravovat moti-
vační akce pro své poradce. Hodnotit je lze dle 
různých kritérií. Každá soutěž, kterou manažer 
naplánuje, je průběžně vyhodnocována, takže 
všichni členové týmu mohou denně sledovat, jak 
si v soutěži vedou.

Plánovač

Pro plánování pracovních aktivit poradců jsme 
pro manažery vytvořili fl exibilní systém s jed-
noduchou obsluhou a užitečnými analytickými 
nástroji.

Události

Událostmi mohou být narozeniny klienta, výročí 
počátku smlouvy nebo konec smlouvy či fi xace 
hypotéky. To záleží na každém poradci, jak si 
tento nástroj nastaví. Například připomínka na-
rozenin se může zobrazovat jen u těch klientů, 
kterým poradce v součtu zprostředkoval smlou-
vy s určitou minimální hodnotou. Nebo výročí 
počátku či konce smlouvy lze zvolit tak, aby se 
zobrazovaly pouze smlouvy od určité hodnoty. 
Jednotlivá upozorňování na zvolené události lze 
nastavit s předstihem až 90 dnů. K dispozici je 
volba automatického zápisu každé události do 
kalendáře.



● Slouží pro tvorbu finančních analýz a kom-
plexních finančních plánů metodou SMS 
finanční rovnováhy.

● Cílem této metody je vytvořit rovnováhu 
mezi financováním pojistných potřeb a život-
ních cílů klienta.

● Výsledkem je dosažení částečné nebo 
úplné finanční svobody klienta, tj. stavu, kdy 
peníze pracují pro klienta  a ne naopak.

Vyspělá
technologie

Galaxy není obyčejná excelovská kalkulačka. 
Je to špičkový program, který svou technologií, 
rozsahem a metodikou předbíhá konkurenci.

Podpora finanční
gramotnosti

Poradce neradí, ale koučuje. Je rovnocenným 
partnerem klienta, kterého nepoučuje, ale snaží 
se porozumět jeho potřebám a cílům. S pomo-
cí Galaxy je převádí do čísel a zprostředkovává 
možnosti jejich řešení.

Galaxy = univerzální
nástroj

● nejjednodušší cesta stát se finančním 
   poradcem 
● nástroj pro začátečníky i profesionály

Přesnost a vysoká
variabilita

V Galaxy můžete klientovi zpracovat analýzu na 
míru. Cílem je dosáhnout toho, aby klient nebyl 
přepojištěn nebo podpojištěn, a vytvářel se tak 
prostor pro včasné investování.

Práce s časovou
hodnotou peněz

Nebojíme se podívat pravdě do očí. Galaxy 
umožňuje tvořit různé scénáře ekonomického 
vývoje.

Galaxy – náš unikátní poradenský software





Galaxy umí zpracovat 
komplexní fi nanční plán. 
Avšak k základní diagnostice 
osobních fi nancí stačí pouze

2 údaje:
věk 28 let,
hrubý příjem
28 000 Kč/měs. 



Diagnostika osobních fi nancí 

Vyžádejte si zpracování 
vzorové diagnostiky osobních 
fi nancí a přesvědčte se sami!

Výpočty vycházejí 
z údajů ČSSZ, ČNB a ČSÚ

Přesný výpočet částky pro doplnění 
chybějících příjmů se zohledněním 
infl ace a výnosnosti programů.

Úspora času při zpracování 
fi nančního plánu

Galaxy vše zpracuje za vás.





Základní 
principy

● Svoboda výběru 
Povinné jsou pouze ABECEDY pro nováčky
a semináře k prohloubení znalostí.

● Servisní model
Školení obvykle probíhají v kancelářích 
manažerů.

● Zaměření na odborný růst
Školení vytvářejí ucelený a vzájemně
provázaný systém odborného vzdělávání.

● Profesionalita
Naši školitelé jsou profesionálové
s pozitivními referencemi a odbornou praxí.

● Dotace SMS
SMS se spolupodílí na úhradě nákladů
vzdělávání.

SMS Akademie

Rozvoj
dovedností

Obchodní akademie

Level 1

Sedm základních a řada 
doplňkových 
soft skills seminářů

Level 2

Šest navazujících soft skills 
seminářů

Firemní klientela

Basic firemního obchodu 
a tři tréninkové semináře 
pro elitní poradce

ABECEDY
pro nováčky

Produktová ABECEDA

Pro nováčky, kteří nepracovali 
v oboru: pět celodenních semi- 
nářů a závěrečná zkouška.
Pro poradce se zkušenostmi:
jeden seminář a závěrečná 
zkouška.

Obchodní ABECEDA

Pro nováčky, kteří nepracovali 
v oboru: dva základní seminá-
ře, alternativně dva semináře 
Galaxy v praxi. Na ně navazují 
dobrovolné tréninkové semi-
náře.

Manažerská ABECEDA

Pro začínající manažery bez 
odborné praxe v oboru: čtyři 
dvoudenní workshopy s  časo-
vým odstupem pro průběžné 
zavedení poznatků do praxe.

Certifi kační
semináře

Povinné vzdělávání 
pro zkušenější

Povinností každého poradce 
je po absolvování Produktové 
abecedy účastnit se tzv. certi-
fikačních seminářů k prohlou-
bení a rozšíření odborných 
znalostí. Tyto semináře jsou 
pro účastníky, kteří postoupí 
z Junior poradce na vyšší po-
zici, zdarma.

Akademie odborných 
specialistů

Intenzivní kurzy pro odborné 
specialisty na úvěrové produk-
ty, investice, pojištění a SMS 
konsolidace.

Semináře na rozvoj obchod-
ních dovedností jsou dobro-
volné.

Produktová 
ABECEDA

Schéma postupu 
školení 

Obchodní 
ABECEDA

Manažerská 
ABECEDA

Produktové 
semináře

Doplňkové 
semináře

Doplňkové 
semináře

Certifikační
semináře

Obchodní 
akademie

Školení 
specialistů

Firemní 
klientela



Poptávka po kvalifikova-
né pracovní síle na trzích 
roste a s ní nebezpečí 
odchodu nejvýkonnějších 
zaměstnanců k jinému 
zaměstnavateli. 

Tomu lze čelit zavedením 
finančních benefitů. 
S pomocí našeho 
know-how to jde snadno, 
úsporně a efektivně.

Pomáháme zaměstnavatelům stabilizovat zaměstnance

Příležitost pro
nejlepší

Zavádění finančních benefitů ve firmách může 
být jedním z vrcholů kariéry poradce. Kromě 
znalostí, oprávnění k zprostředkování produktů 
se od uchazeče vyžaduje reprezentativní cho-
vání, spolehlivost, systémovost a vyjednávací 
dovednosti.

Komplexní služby 
a pravidelný servis

Poradci firemní klientely se mohou stát pouze 
ti, kdo nabízejí svým klientům komplexní pora-
denství na špičkové úrovni a umí se o ně trvale 
postarat.

Víme, 
jak na to

Efektivitu našeho know-how ověřila léta praxe. 
V rámci uceleného systému vzdělávání vás nau-
číme uplatňovat při jednáních se zaměstnavate-
lem originální postupy od získání jeho přízně až 
po sjednání dohody o podmínkách spolupráce 
a její realizaci. 

S námi 
nebudete sami

Při přípravě jednání se zástupci firem můžete 
počítat s naší odbornou pomocí a rovněž i se 
spoluúčastí našich odborníků na důležitých 
schůzkách.

Šijeme na míru 
zaměstnancům 
i zaměstnavatelům

Pro zaměstnance umíme ve spolupráci s našimi 
partnery připravit zvýhodněné nabídky, které jim 
šetří peníze. Tím se stává práce poradce firemní 
klientely atraktivnější jak z hlediska kvality, tak 
i z hlediska ocenění jeho služeb. 
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Lumír Wolter
předseda správní rady

Zbyšek Kawulok
statutární ředitel

Zakladatelé společnosti 

Spolupracovníky 
se snažíme vybírat tak, 

aby slovo, které si vzájemně dáme, 
mělo stejnou váhu 

jako psaná smlouva. 

Vedení společnosti, zemští a regionální 
ředitelé, lektoři, odborní garanti…

Petr 
Libor 

Robert 
Pavlína 
Martina 
Martina 
Daniel 

Jiří 
Jiří 

Jan 
Miroslav 
Andrea 

Aleš 
Radim 

František
Anna 

Ondřej 
Lukáš 
Michal 

Aleš
Martin

Petr 
Miroslav

Bílek
David
Giža
Hanzelková
Kaňáková
Kašpárková
Klein
Kroužil
Matějíčný 
Měšťánek
Molin
Odehnalová
Pekárek
Pělucha 
Saidl
Skácelová
Šrámek
Ticháček
Ticháček 
Vavrečka
Velička
Volný
Vráblik
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Jachty na Jadranu
Konfere

nce 

bez 
zbyt

ečných 

řečí
 2017

Vánoční večírek

Slavím
e 

15. narozen
iny

Každoročně oceňujeme
nejlepší

Adrenalinové

aktivity

v Lednici

Lyžova
čka 

Kaprun 



Svoboda

Otevřenost 
a úcta k pravdě

Férový 
přístup

Podpora 
individualit

Kreativní 
tým

Podpora
gramotnosti

Náš mozek 
má dvě 
hemisféry



… obě jsou u nás v rovnováze

Nejvyšší 
provize
a benefity

Stabilizační 
účet

Svobodný 
výběr 
produktů

Galaxy

Efektivní
systém 
vzdělávání

admIN 
a dIN



Vaše poznámky










