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Príhovor
Vážení klienti, milí priatelia,
číslo Private Banking Times, ktoré máte v rukách, je odlišné od predošlých. Je
predstavením sveta Private bankingTB. V tomto čísle vám chceme predstaviť
seba samých. Od vzniku privátneho bankovníctva v Tatra banke ubehlo už
viac ako 20 rokov. Vo svete privátneho bankovníctva je 20 rokov veľmi málo.
Naše začiatky boli opatrné. Prvé skúsenosti sme získavali od kolegov zo zahraničia. Je pre nás potešením, že dnes práve zo zahraničia a aj Slovenska prichádzajú slová uznania a obdivu nad úrovňou privátneho bankovníctva Tatra
banky. To nás napĺňa hrdosťou, ale je to aj obrovský záväzok do budúcnosti.
Záväzok neustále zvyšovať kvalitu našich služieb.
Vaša spokojnosť je pre nás najväčšou motiváciou. Naše spoločné stretnutia
a rozhovory boli vo viacerých prípadoch zdrojom inšpirácií pre dnešné inovácie a skvalitnenie našich služieb.
Je to aj vašou zásluhou, že Private bankingTB je vnímaný ako najlepší na Slovensku.
Preto mi dovoľte aj touto cestou poďakovať vám za vašu dôveru a lojalitu.
Marek Neckár
riaditeľ odboru privátneho bankovníctva
Tatra banky, a.s.

Vážení klienti,
dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril v tomto výnimočnom čísle Private Banking Times.
Rok 2020 je výnimočný, bohužiaľ, nie v pozitívnom ponímaní. Súčasná pandemická situácia zasiahla nás všetkých a výrazným spôsobom vykoľajila život z bežných koľají.
Po predčasnom optimizme, ktorý nám priniesli letné mesiace, sme konfrontovaní s realitou dnešných dní, s neistou vyhliadkou do budúcnosti. Avizovaná druhá vlna, ktorá nás prekvapila svojou silou, naznačuje, že krízový režim
nás bude ovplyvňovať ešte niekoľko mesiacov.
Po panike, ktorá vznikla na finančných trhoch na jar, sa paradoxne zdá, že
akciové indexy získali určitú „skupinovú imunitu“ a po dramatických stratách
na aktuálnu situáciu reagujú dosahovaním rekordných úrovní. Investorská
nálada našich klientov sa výrazne zlepšila, pričom mnohí využili krízu ako
príležitosť na investície do zaujímavých titulov.
Prajem vám veľa úspešných rozhodnutí, zachovajme si optimizmus a dúfajme, že takáto jazda na „húsenkovej dráhe“ sa už nebude opakovať. A hlavne,
zostaňme pozitívne negatívni.
Marcel Kaščák
člen Predstavenstva
Tatra banky, a.s.

Objavujte nás

Výnimočné
privátne bankovníctvo
Tatra banky
vám prináša tú najvyššiu úroveň starostlivosti. Niekoľkoročné skúsenosti,
excelentný servis, exkluzívne riešenia, moderný prístup k správe
vášho majetku. To všetko s individuálnym investičným poradenstvom
a profesionalitou, akú od Tatra banky očakávate. Objavujte spolu s nami
exkluzívny svet privátneho bankovníctva.
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prístupom a riešeniami vytvárať pridanú hodnotu
a vzájomné synergie. Aj preto inovácie menia váš
svet.

Budujeme partnerstvá
a aj vďaka vám sme súčasťou inšpirujúceho prostredia plného pracovného nadšenia, skvelých
nápadov a vzájomných synergií. Radi sa podelíme
o naše dlhodobo budované know-how globálnych
finančných trhov a individuálne investičné poradenstvo skúsených bankárov, portfólio manažérov
a analytického tímu. S našimi partnermi vám pomôžeme otvárať dvere k mnohým príležitostiam.
Staňte sa súčasťou nášho networkingu v oblasti
financií, práva, biznisu aj umenia.
Autorom je Radoslav Žák, privátny bankár
– profesionál Tatra banky, a.s.
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Pochopenie vašich potrieb
je kľúčom k definovaniu očakávaní a vašich cieľov. S hlbokým porozumením a vnímaním súvislostí medzi súkromným aj profesionálnym životom
klientov vám naši privátni bankári ponúkajú expertné poradenstvo a starostlivosť, ktorá vyhovuje vašim predstavám.

Myslíme vizionársky,
keďže inovácie sú základom zlepšovania vecí
a sveta okolo nás. Neustále sa snažíme svojím
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Získajte
viac než privátne
bankovníctvo

Inšpiratívne stretnutia, vzájomná dôvera, výnimočná starostlivosť a neustále napredovanie. Vzťah
s vami nám nedokáže nič nahradiť. Sme nesmierne hrdí, že takto vnímate našu prácu aj vy, klienti
Private bankingTB.

Objavujte najvyššiu úroveň
starostlivosti o súkromné osoby v našej banke. Tak
ako do istej úrovne objemu vašich aktív môžete
byť vnímaní ako top klienti pobočky, nad ňou sa
stávate už top klientmi banky. A presne o vás sa
postaráme my.

8

A.G. (RBI), silnej a stabilnej finančnej skupiny, ktorá patrí medzi popredných poskytovateľov služieb
finančného a investičného bankovníctva v Rakúsku
i celej Európe. Prvá banka finančnej skupiny Raiffeisen vznikla v roku 1886 v Rakúsku a v súlade
s európskou tradíciou niesla meno svojho zakladateľa. Friedrich Wilhelm Raiffeisen nie je iba meno
zakladateľa, dnes je to aj značka, pod ktorou banka
poskytuje služby privátneho bankovníctva vo väčšine krajín strednej a východnej Európy a v Rusku.
Toto unikátne zoskupenie privátnych bankovníctiev
reprezentuje starostlivosť o viac ako 16 500 klientov
s objemom aktív prevyšujúcim 9 miliárd eur.

Člen rodiny FWR Private banking

Vitajte v najstaršom privátnom
bankovníctve na Slovensku

Private bankingTB je súčasťou rodiny privátnych bankovníctiev v skupine Raiffeisen Bank International,

Tatra banka je priekopníkom privátneho bankovníctva
na Slovensku. Náš príbeh sa začal už od roku 1998.

sa vy mohli pohodlne venovať tomu, čo je pre vás
dôležité.
Vieme, že váš čas je vzácny. Využite ho s inováciami od Private bankingTB čo najefektívnejšie.

Absolútna dostupnosť
Pre nás znamená neustálu starostlivosť. Sme tu
pre vás, váš privátny bankár aj stála telefonická
služba – Koordinátor privátneho bankovníctva.
Odvtedy sme prešli kus cesty. Rovnako, ako aj ďalšie
generácie našich prvých klientov. Ďakujeme vám za
vašu dôveru a veríme, že náš prístup a značka Tatra
banka bude naďalej pre vás voľbou číslo jeden. Zažite, čo znamená byť klientom Private bankingTB.

Naša misia a hodnoty, ktoré
vyznávame
Meníme inovácie na výnimočnú skúsenosť našich
klientov.
Náročnosť: Robíme veci najlepšie, ako vieme. Doručujeme výnimočný zážitok pre klientov i kolegov,
prekonávame ich očakávania. Neustále sa rozvíjame
– skúsenosťami, vzdelávaním, zdieľaním s okolím.

Kedykoľvek a kdekoľvek.

Spoľahnite sa na diskrétnosť
Naša spolupráca je postavená na vzájomnej dôvere, profesionálnom prístupe a diskrétnosti. Aj preto
ste nám zverili najväčší objem aktív na Slovensku.

Len s Tatra bankou získate
inovácie, ktoré menia váš svet. Inovatívny spôsob
identifikácie hlasom, digitálne podpisovanie prevodných príkazov či pokynov na obstarenie a predaj cenných papierov, komfortný prehľad o investíciách priamo vo vašom smartfóne. Vitajte vo svete
digitálneho wealth manažmentu.

Tvorivosť: Sme zvedaví a otvorení novým pohľadom
a riešeniam. Pozeráme sa na veci v súvislostiach
a komplexne. Prinášame nové pohľady a nápady,
a posúvame tak hranice poznaného a zaužívaného.

Napredujte spolu s nami.

Odvaha: Prijímame a nesieme zodpovednosť aj
za náročné rozhodnutia, neskrývame sa za iných.
Máme odvahu robiť zdravé chyby, poučiť sa z nich
a otvorene si ich priznať.

Spoločne objavme prieniky spolupráce na najvyššej úrovni. Tatra banka Private Banking.
Tel.:+421 2 5919 1038
e-mail: privatebanking@tatrabanka.sk

Partnerstvo: Uprednostňujeme záujmy tímu pred
vlastnými záujmami a záujmami jednotlivcov. Vážime si prácu iných a správame sa k nim s úctou
a rešpektom. Dá sa na nás spoľahnúť.

Autorom článku je Radoslav Žák, privátny bankár
– profesionál Tatra banky, a.s.

Spojte sa s nami

Revízia článku: Richard Zpěvák

Doprajte si komfort
Na vášho privátneho bankára sa môžete maximálne spoľahnúť. Vždy hľadá najlepší spôsob, aby ste
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Diskrétny. Vzácny.
Private Banking

Najviac oceňované privátne bankovníctvo na Slovensku vstupuje do tretej
dekády svojho pôsobenia s novým prémiovým dizajnom.
Private bankingTB, privátne bankovníctvo s najdlh-

Preto sme sa po vyše ôsmich rokoch rozhodli pre

šou tradíciou, prešlo za obdobie svojho pôsobe-

zmenu celkového imidžu, vizuality a materiálov.

nia dlhú cestu. Neustále posúva vpred ponúkané
služby a inovatívne riešenia a dlhodobo buduje to

Potreba reflektovať na zmeny aj filozofiu našej

najvzácnejšie – vzťah s privátnymi klientmi.

banky úzko súvisí s ešte intenzívnejšou a profesionálnejšou orientáciou na vás, našich klientov.
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A hoci je Private bankingTB najlepší a najstarší na

Stáli sme teda pred výzvou, ako tento náš prístup

Slovensku – alebo práve preto –, musí byť dyna-

a vzájomný vzťah preniesť aj do novej identity Pri-

mický a neustále sa rozvíjajúci.

vate bankingu Tatra banky.

Naša spolupráca s vami je cestou, ktorej cieľom
je prinášať výnimočný zážitok s privátnym bankovníctvom. Súčasťou tejto cesty je aj vzťah, ktorý
s vami máme. Vedeli sme, že pri tvorbe nového vizuálneho štýlu Private Banking bude práve ten základným východiskom. Pretože vaša dôvera je to
najvzácnejšie, čo máme. Chceme, aby ste už pri
prvom kontakte videli, že od nášho vzťahu môžete
očakávať vždy maximálne osobný a diskrétny prístup.

Vzhľadom na našu víziu a hodnoty sme hľadali
inšpiráciu, ktorá zobrazuje jednoduchosť, prestíž a zároveň náročnosť. Našli sme ju v zástene
alebo paraváne. Už od nepamäti slúžili paravány v chrámoch a palácoch ako estetický prvok,
ktorý delil priestor a poskytoval diskrétnu zónu.
So svojím ozdobným luxusným vyhotovením spĺňali zásteny náročné vizuálne kritériá priestorov,
v ktorých sa nachádzali.
Motív paravánu so svojím neodmysliteľným estetickým a vkusným spracovaním sa tak stáva naším
hlavným výrazovým prostriedkom a tvorí našu novú
vizuálnu identitu. Aby ste aj vy pri každom jednom
kontakte s nami cítili to, čo si vážime najviac. A to je
náš vzájomný vzťah. Diskrétny a vzácny.
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Privátne bankovníctvo Tatra banky bolo ako prvé pri zrode ponúkania tejto
výnimočnej služby na Slovensku.
Svoju činnosť začínalo s malým tímom privátnych
bankárov pod vedením Mgr. Michala Lidaya, riaditeľa odboru privátneho bankovníctva (aktuálne
generálny riaditeľ Tatra banky, a.s). Za krátke obdobie trvania dokázalo svojimi kvalitnými službami
osloviť významnú časť klientov na Slovensku.
Už v roku 2003 sme ponúkali svoje služby 1 400
klientom a objem spravovaných aktív bol na hranici 9 mld. Sk (298 mil. EUR). Tiež sme boli priekopníkmi v prinášaní nových služieb a investičných
riešení pre svojich klientov. Ako prví sme svojim
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klientom priniesli peňažné dividendové fondy
v troch menách – SKK, EUR a USD, zaistené investície, komoditný indexový certifikát na zlato
a investičné zmenky.
Na začiatku roka 2005 bolo v správe privátneho
bankovníctva Tatra banky 12 mld. Sk (398 mil.
EUR). Svoju ponuku investičných riešení sme rozšírili o fondy fondov.
V roku 2006 sme rozšírili spoluprácu s Raiffeisen
Capital Management, ktorý je lídrom v správe aktív

na rakúskom trhu. V tom istom roku Private bankingTB prekročil hranicu 20 mld. Sk (663 mil. EUR)
aktív vo svojej správe.
V roku 2007 sme rozšírili spoluprácu s Raiffeisen
Centrobank a uviedli sme na slovenský trh garantovaný certifikát Tatra Banka Winner, zrealizovali sme
prvú emisiu dlhopisov Tatra leasing pre privátnych
klientov Tatra banky a uviedli sme službu Koordinátor predaja a servisu, ktorá umožnila klientom
kontinuálny a permanentný prístup k informáciám
a administratívnemu servisu.
V roku 2009 sme sa presťahovali do priestorov
na Gorkého ulici. Nová budova ponúkla našim
klientom komfortný prístup k všetkým službám na
jednom mieste. V uvedenom období sme priniesli
našim klientom služby v oblasti umenia Art Consulting. Klientom umožňujeme sprostredkovanie kúpy,
predaja a prenájmu umeleckých diel. Samozrejmosťou je ich zastupovanie na dražbách umeleckých
predmetov.
Aj v roku 2011 sme zvyšovali kvalitu klientskeho servisu. Ako prví na Slovensku sme klientom ponúkli
samoobslužný bezpečnostný trezor s dostupnosťou
24 hodín 7 dní v týždni. Rok 2011 bol rekordným
v predaji investičného zlata. Objem predaného
investičného zlata za rok 2011 presiahol sumu
40,4 mil. USD. Celkový objem predaného investičného zlata prostredníctvom Private bankingTB presiahol ku koncu roka 2011 sumu 69,7 mil. USD.
V Žiline sa presťahovalo privátne bankovníctvo do
nových priestorov v Remeselníckom dome. V týchto
nových priestoroch ponúkame klientom privátneho
bankovníctva možnosť realizovať hotovostné operácie. Ponuku služieb sme v Žiline rozšírili aj o možnosť

prenájmu bezpečnostných schránok. Private bankingTB pokračuje vo filozofii otvorenej produktovej
architektúry. Otvorenú architektúru potvrdzuje počet
typov produktov v klientskych portfóliách, ktorý prevýšil ku koncu roka 2011 hranicu 3 800 produktov.
V roku 2013 privátne bankovníctvo spravovalo
1,72 mld. EUR. V roku 2014 sme uviedli na trh inováciu MobilSign, mobilnú aplikáciu, ktorá uľahčuje
obchodovanie s cennymi papiermi. Úplnou novinkou bol produkt pre rentierov. Private rentTB umožní
klientovi doživotnú výplatu renty.
V roku 2015 sa segment privátneho bankovníctva
zameral prioritne na inovácie v rámci sledovania rizík a nových investičných nástrojov pre klientov. Začiatkom roka sme priniesli klientom privátneho bankovníctva stress test portfólií. Vďaka tejto inovácii
sme klientom ukázali, ako by vyzeralo ich portfólio
v časoch najväčších kríz a mohli sme ich ochrániť
pred zvýšenou volatilitou. Unikátnou inováciou na
trhu investičných nástrojov bola možnosť investovania do vybraných startupov cez investičnú platformu Crowdberry.
V rozmedzí rokov 2018 az 2020 PB TB ako líder
v inováciách uvádza digitálnu platformu Wealth
Managementu určenú na správu majetku a umožňujúcu klientom využívanie digitálneho podpisu pri
vykonávaní transakcií a podpisovaní dokumentov.
Klienti uvítali možnosť prehľadu svojich portfólií prostredníctvom mobilných aplikácií. Aj týmito inováciami prispievame k ochrane životného prostredia,
znížením spotreby papiera. V oblasti produktov boli
v roku 2020 uvedené „ESG“ produkty, čím umožňujeme klientom popri atraktívnom zhodnocovaní
prostriedkov prispievať k zvyšovaniu udržateľnosti
a ochrane planéty. V produktovej oblasti má privátne bankovníctvo otvorenú architektúru produktov.
Spolupracujeme s renomovanými spoločnosťami
v oblasti asset managementu, investičných certifikátov a ETF produktov.
Autorom je Marek Neckar, riaditeľ odboru privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s.
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Friedrich Wilhelm
Raiffeisen

Nie je to iba meno zakladateľa finančnej inštitúcie. Časom sa FWR
pretransformovala na silnú značku, skupinu, do ktorej patrí aj privátne
bankovníctvo Tatra banky.

Ako sa to celé začalo?
Friedrich Wilhelm Raiffeisen sa narodil 30. marca
1818 v nemeckom mestečku Hamm ako siedme
z deviatich detí. Jeho otec bol farmárom a chvíľku starostom mesta. Tieto pomery na ňom zanechali stopu. Friedrich sa počas svojej pôsobnosti
ako mladý starosta Fammersfeldu nevedel zmieriť
s chudobou a biedou poľnohospodárov, ktorí už
v tom čase boli spravidla v zovretí úverov a pôžičiek
finančných žralokov. Z tejto špirály väčšinou nebolo úniku a utrpenie farmárov sa zväčšovalo. Po viacerých neúspešných dobročinných akciách prišiel
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mladý ambiciózny starosta s prevratnou myšlienkou
tzv. kooperatívnej svojpomoci. Tá sa v praxi prejavila po zime 1846/1847, ktorú môžeme definovať ako
zimu hladomoru, založením „združenia pre vlastné
obstarávanie chleba a ovocia“ (Verein für Selbstbeschaffung von Brod und Früchten). Takýmto spôsobom sa vytvorili družstvá, ktorých prvoradým cieľom nebolo tvorenie zisku, ale podpora jednotlivých
členov. Postupom času zdokonaľoval svoje dielo
a v roku 1864 založil prvú vidiecku úverovú úniu.
Úspory členov boli združené a poskytované ďalším
vo forme lacných pôžičiek. Pre mnohých to bola prvá
príležitosť, ako získať lacné peniaze na investície.

Akým spôsobom pracujeme?

O pár rokov neskôr, v roku 1872, dokonca vytvoril prvú vidiecku centrálnu banku – Rýnsku poľnohospodársku družstevnú banku (Rheinische
Landwirtschaftliche Genossenschaftsbank), ktorá
mala zabezpečovať likviditu medzi malými úverovými bankami.
O viac ako storočie neskôr, v dnešných časoch,
je hierarchia skupiny Raiffeisen odvodená presne
podľa princípov, ktoré zadefinoval Friedrich Wilhelm Raiffeisen. 434 pobočiek Raiffeisen bánk je
združených pod ôsmimi regionálnymi Raiffeisen
bankami. Tieto regionálne banky vlastnia väčšinový podiel (cca 58,8 %) v skupine Raiffeisen Bank
International, pod ktorú patrí aj oblasť privátneho
bankovníctva. Dnes sa RBI radí medzi vedúce medzinárodné bankové skupiny v strednej a vo východnej Európe (CEE) a v Rusku. Zastúpenie má
vo viac ako 15 krajinách a zamestnáva viac ako
50 000 ľudí. Počet klientov sa približuje k 14 miliónom. RBI je kótovaná na Viedenskej burze a je
jednou z popredných rakúskych obchodných a investičných bánk.
Pod „značkou“ Friedrich Wilhelm Raiffeisen je
v rámci skupiny RBI definované privátne bankovníctvo. To je názov, pod ktorým privátne bankovníctvo vystupuje v CEE a Rusku s výnimkou Slovenska. Tu pôsobí privátne bankovníctvo pod názvom
Tatra banka. Momentálne sa teda rozprávame
o 6 krajinách, spomedzi ktorých boli prvými členmi
Slovensko a Maďarsko (1996), nasledovali Rusko
(2004), Česká republika (2011), Rumunsko (2012),
Chorvátsko (2013).

Našou prvoradou úlohou je prinášať na mieru šité
riešenia podľa individuálnych požiadaviek klienta.
Koncepcia privátneho bankovníctva Friedrich Wilhelm Raiffeisen sa odráža od 4 hlavných oblastí:
• 
Dlhodobé finančné riešenia založené na
aktívnom poradenstve
	Tieto riešenia sú výsledkom interakcie medzi
klientom a bankou. Berieme do úvahy a kladieme zreteľ na všetky vlastnosti a okolnosti klientovej situácie.
• Klientovi priradený, dobre vyškolený privátny bankár schopný riešiť všetky finančné
potreby
	
Každý klient je obslúžený špecializovaným
vzťahovým manažérom – svojím privátnym
bankárom, ktorý sa stará o všetky potreby
a pôsobí ako vstupný bod do celej banky.
• Špičkové bankové technológie a ponuky
	Poskytujeme vysokokvalitné poradenstvo a reporting na základe lokálneho know-how a taktiež know-how skupiny RBI pomocou moderných bankových nástrojov.
• Optimalizácia pomeru rizika a výnosu založená na alokácii a správe aktív
	Dodávame optimalizované rozloženie investícií
v rámci portfólia pre akýkoľvek rizikový profil
klienta. Cieľom je maximalizácia výnosu pri zachovaní dohodnutého rizika.
Okrem týchto základných pilierov ponúkame svojim klientom množstvo doplnkových služieb, ako sú
možnosť investícií do startupov, pokrývame dopyty a ponuky nehnuteľností, vieme sprostredkovať
poistný audit, digitálny concierge a mnohé ďalšie
služby, ktoré nájdete v nasledujúcich článkoch.
Autorom je Peter Bereta, privátny bankár
– profesionál Tatra banky, a.s.
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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Za skratkou ESG sa skrývajú princípy a normy, ktoré smerujú k spoločensky zodpovednému riadeniu
spoločností. Tieto spoločnosti oproti bežným firmám produkujú približne o o 90 % menej odpadu,
o 40 % menej emisií a majú o takmer 80 % menšiu spotrebu vody. Kladú dôraz na dodržiavanie ľudských
práv, korektné vzťahy so zamestnancami a minimalizujú dopad na životné prostredie a planétu.
Vďaka tomu fungujú efektívnejšie, a tak dokážu dosiahnuť vyšší zisk.

Environmental
Prvým kritériom, ktorým sa riadia spoločensky zodpovedné spoločnosti,
je životné prostredie. Do tejto kategórie spadajú napríklad množstvá emisií
CO2, recyklácia, spotreba vody a energie. Zodpovedné firmy produkujú
menej odpadu, využívajú alternatívne zdroje energií, chránia lesy či
udržateľne narábajú so surovinami.

Social
Ďalej sa hodnotí sociálny aspekt označovaný písmenom S, kam patria
napríklad pracovné podmienky, ľudské práva či bezpečnosť výrobkov.
Sleduje sa, či v spoločnosti nedochádza k diskriminácii, vykorisťovaniu
pracovnej sily alebo podvádzaniu zákazníkov.

Governance
Pod písmeno G spadajú nezávislosť od kontrolných orgánov, spravodlivý
odmeňovací systém a podobne. Hodnotí sa, či sa spoločnosť nespráva
korupčne, či podniká poctivo aj férovo a či dodržiava etické zásady.

V ostatných rokoch rastie spolu so
zodpovednými spoločnosťami aj počet
investorov, ktorí sa zaujímajú nielen o výnosy
či rizikovosť investície, ale aj o to, na aký
účel sú ich peniaze použité a či investičné
príležitosti zodpovedajú hodnotám, ktoré sú
blízke ich osobným nastaveniam.
Tatra banka tento rok priniesla pre klientov
Privátneho bankovníctva možnosť investovať
do fondov, ktoré sú zložené z investícií
spoločensky zodpovedných spoločností.
Ide o fondy Raiffeisen Capital Management,
ktoré investujú len v krajinách
a spoločnostiach, ktoré spĺňajú prísne
finančné kritériá a kritériá udržateľnosti.
Vylúčené sú krajiny s trestom smrti, detskou
prácou a podobne.
„Klienti privátneho bankovníctva Tatra banky
si môžu vybrať z viacerých možnosti, ktoré
sme pripravili v spolupráci s Raiffeisen
Capital Management v závislosti od ich
individuálnych plánov a ochoty riskovať,“
hovorí Marek Neckár.
Vďaka fondom Raiffeisen Capital
Management majú privátni klienti Tatra
banky možnosť podporiť perspektívne firmy,
ktoré vysokou mierou prispievajú k lepšej
kvalite života a spoločenskému rozvoju.
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Koordinátor
privátneho
bankovníctva
Text: Nikoleta Skybová
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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Ako sa vraví: „Čas sú
peniaze!“ Práve preto sa
snažíme klientom privátneho
bankovníctva čo najviac ušetriť
čas spojený s financiami.

dňoch od 8.00 do 18.00. V prípade nákupu alebo predaja
cenného papiera je možná realizácia od 8.00 do 17.30 každý
pracovný deň. Nemáte čas na zdĺhavé telefonáty a radi riešite
svoje požiadavky cez váš mobilný telefón? Požiadavku na prevod finančných prostriedkov alebo nákup, resp. predaj cenného papiera poviete koordinátorovi, ktorý vám vašu požiadavku
zadá do aplikácie Tatra banka a vy si to rýchlo niekoľkými kliknutiami v aplikácii potvrdíte. Určite sa pýtate – čo ak budem
potrebovať pomôcť alebo poradiť v noci alebo počas víkendu?
Aj na také situácie sme pripravení, a preto aj počas víkendov
a večerných hodín je vám koordinátor k dispozícii.

Určite sa už aj vám stalo, že ste potrebovali poradiť a človek,
ktorý by vám vedel pomôcť, nebral telefón. Je váš privátny
bankár na stretnutí alebo práve nemôže telefonovať? Potrebujete urgentne vyriešiť vašu požiadavku? S exkluzívnou službou koordinátora to nie je žiaden problém.

Predstavte si situáciu, že ste na večeri v New Yorku a zrazu
zistíte, že vám zmizla peňaženka a v nej všetky doklady a platobné karty. V tej chvíli sa snažíte dovolať svojmu privátnemu
bankárovi, no uvedomíte si, že na Slovensku je hlboká noc.
V tejto situácii vám pomôže špeciálna služba koordinátora
určená výlučne pre klientov privátneho bankovníctva a všetky
karty zablokuje.

Koordinátor privátneho bankovníctva je tu pre vás 24 hodín
denne, 7 dní v týždni. Čo to pre vás znamená? Potrebujete
zrealizovať prevodný príkaz? Finančné trhy sa vyvíjajú presne
podľa vašich očakávaní a potrebovali by ste zrealizovať obchod na burze? V prípade nedostupnosti vášho privátneho
bankára ste automaticky presmerovaní na koordinátora privátneho bankovníctva, ktorý vám poradí, alebo zrealizuje vašu
požiadavku do niekoľkých minút. Ak potrebujete zrealizovať
prevodný príkaz, koordinátor vám je k dispozícii v pracovných

Každý z nás sa môže dostať do podobnej situácie, keď bude
rozhodovať takzvaný „moment pravdy“. Využite aj vy túto nadštandardnú formu starostlivosti, ktorú vám ponúka Private
bankingTB a prostredníctvom špeciálnej služby koordinátora si
pohodlne vyriešte akékoľvek požiadavky.
Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.
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Privátny bankár
posunie vzťah
s bankou
na vyšší level
Text: Jarmila Tatarčiaková, Radoslav Žák
Odborná revízia: Richard Zpěvák

V Tatra banke obsluhujeme širokú škálu individuálnych či
firemných klientov. Našou snahou je obslúžiť vás vysoko
špecializovanými pracovníkmi od servisných poradcov,
pracovníkov podporných útvarov, finančných či úverových
poradcov až po privátnych bankárov. Privátnym klientom
s väčším objemom majetku ponúkame tú najvyššiu úroveň
starostlivosti, akú naša banka ponúka pre fyzické osoby práve prostredníctvom privátnych bankárov.

Primárnou povinnosťou privátneho bankára je manažovanie vašich finančných očakávaní či zorientovanie klienta
a jeho sprevádzanie vo svete bankovníctva cez poskytovanie investičného poradenstva či investičných odporúčaní.
Úlohou bankára je pochopiť klientove požiadavky, poznať
jeho potreby a očakávania s cieľom zabezpečiť mu maximálny komfort, pohodlie, vlastne nájsť pre neho riešenie v každej životnej situácii. Naša práca je často o neštandardných
a nadštandardných riešeniach.

Tatra banke záleží na vašom komforte. Práve privátny bankár je tým dôležitým faktorom, ktorý vám poskytne vyššiu
pridanú hodnotu vo vzťahu k našej banke a nami poskytovanými bankovými službami.
Sme priekopníkom privátneho bankovníctva na Slovensku,
no naše skúseností a know-how vychádzajú aj z vyše 120
rokov sofistikovaného finančného poradenstva a praktickej
starostlivosti o klienta v skupine Raiffesisen. Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Private Banking a Tatra Banka Private Banking sú integrálnou súčasťou Raiffeisen Group. Náš každodenný pracovný život sa riadi princípmi a hodnotami našej
banky. Poskytujeme excelentný servis pre našich klientov.
Zaviazali sme sa k najvyšším štandardom profesionálnej starostlivosti a poradenstva pre klienta.
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vás, na vašej spokojnosti. Naše vysoké nasadenie, nadšenie
pre každodennú prácu a rovnako aj inšpiratívne rozhovory
s vami bývajú impulzom aj pre inovácie v ponuke produktov
a služieb. Bez vás sme tu zbytočne.
Aj lekár vám vystaví recept až po analýze či diagnostike.
Preto nečakajte na našich prvých stretnutiach super produkt so super výnosom a, samozrejme, bez rizika. Také nie
sú. Kvalita našich rád bude mať hodnotu vtedy, ak budeme
poznať vás, vaše zámery, plány či finančnú a majetkovú
situáciu. Ak sa nám zdôveríte. My následne budeme pre
vás majákom i prístavom, prípadne záchranným tímom,

Sme tu pre vás. S úmyslom zastrešiť všetky vaše finančné
požiadavky u jedného človeka, ktorý je vám k dispozícii.
S vysokým porozumením sa snažíme poskytovať rady, inšpirácie a odporúčania na základe hĺbkovej analýzy vašej
súkromnej či podnikateľskej situácie a vašich špecifických
investičných a finančných cieľov.
Na rozdiel od súkromných finančných poradcov či finančných špecialistov, privátny bankár reprezentuje banku, ktorej
služby ste sa rozhodli alebo práve zvažujete využiť. Kredibilita, komfort, diskrétnosť a záujem o dlhodobú spoluprácu
sú v prípade porovnania so súkromnými spoločnosťami,
zaručujúcimi nespochybniteľné super zhodnotenie vašich
financií, jednoznačne na strane banky. Rozmýšľate, komu
zveríte starostlivosť o svoje peniaze? My vnímame, čo je pre
vás dôležité a poskytneme vám to, čo potrebujete.
Privátny bankár má neustále na zreteli budovanie a udržiavanie dlhodobého profesionálneho partnerského vzťahu
založeného na dôvere, vzájomnom rešpekte. Záleží nám na
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partnermi vám pomôžeme otvárať dvere k mnohým príležitostiam. Neustále spájame klientov s príležitosťami. Staňte
sa súčasťou nášho networkingu v oblasti financií, práva, biznisu aj umenia.

ktorý sa o vás postará v neprehľadnom mori investičných
príležitostí.
Staráme sa aj o klientov, ktorých hlavnou požiadavkou nie
je investovanie, ale hlavný dôraz kladú na kvalitný servis,
spoľahlivosť či doplnkové služby. Priváty bankár musí byť
odborníkom nielen v bankových či finančných produktoch,
ale musí mať aj široký všeobecný rozhľad.
Nezriedka klient potrebuje poradiť aj vo veciach nefinančného charakteru. Či už formou priameho riešenia požiadavky,
alebo sprostredkovania kontaktu na iných odborníkov či
externých partnerov, ktorí vedia klientovi poradiť. S našimi

Neustále v centre pozornosti. Starostlivosť o klienta a manažovanie celého komplexu finančných potrieb klienta sa na
privátnom bankovníctve začína ešte pred podpisom zmluvy.
Radi si s vami dohodneme stretnutie, kde nájdeme prieniky
toho, čo potrebujete a kde vám vieme byť nápomocní. Máte
právo zažiť, čo znamená byť privátnym klientom Tatra banky.
Vaši privátni bankári sú vzdelaní, zorientovaní, pravidelne
školení a certifikovaní príslušnými autoritami, nevynímajúc
ich úzku spoluprácu s expertmi, analytikmi či portfólio manažérmi z celej skupiny Raiffeisen.
Váš privátny bankár je styčným bodom v komunikácii či
spolupráci s bankou. Sme vám aj vašim blízkym k dispozícii
osobne, telefonicky, e-mailom a vo výnimočných časoch aj
prostredníctvom videohovorov a iných digitálnych inovácií.
Ak vaša voľba padne na privátne bankovníctvo Tatra banky,
verte, že ste si vybrali to najlepšie – úspešného a stabilného
partnera, lídra na trhu, inovátora a partnera, na ktorého sa
môžete spoľahnúť. Kedykoľvek.

Je nám cťou byť vaším
partnerom.
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Trezor 24/7
Text: Tomáš Čulen
Odborná revízia: Richard Zpěvák

24/7 – skratka často
používaná na vysvetlenie,
že prevádzka či obchod sú
otvorené stále. Slangovo
sa tento výraz využíva pre
niečo, čo sa deje často alebo
pravidelne. Obe definície
sme posunuli na najvyššiu
úroveň v chápaní pre prístup
našich klientov k uloženým
cennostiam.
Klienti Private bankingTB majú k dispozícii samoobslužný
trezor s 24-hodinovým prístupom počas všetkých dní v týždni. Úroveň komfortu, bezpečnosti a moderných technológií
sme spojili a zhmotnili do inovatívneho výsledku.
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Vstup do trezoru je zabezpečený individualizovanou bezpečnostnou kartou, ktorá nesie údaje majiteľa. Pomocou karty

prechádza klient automatickými vstupnými dverami, vchádza do komfortnej zóny, kde je možné, aby pohodlne čakal
prípadný sprievod majiteľa. Do srdca trezoru môže vstúpiť
už len samostatne osoba, ktorá má biometricky definovanú
kartu. Trezor obsahuje samostatné bezpečnostné schránky
v rôznych rozmeroch. Majiteľ si vyberá pri vstupe, ktorú zo
svojich schránok chce sprístupniť a vo vnútornom priestore má k dispozícii všetok komfort na pohodlné spravovanie
prenajatej schránky.
Ak sa vám teda často a pravidelne opakuje situácia, že nezastihnete štandardnú prevádzku s bezpečnostnými schránkami otvorenú, naše riešenie vás odbremení od prispôsobovania sa otváracím hodinám. A ponúka vám to, čo naši klienti
oceňujú najviac – riadiť svoj čas.
Pre klientov, ktorí uprednostňujú klasický prístup k bezpečnostným schránkam, máme k dispozícii luxusný trezor
s bezpečnostnými schránkami v priestoroch odboru privátneho bankovníctva Tatra banky, kde je vstup zabezpečený
v sprievode pracovníka Private bankingTB.
Pri uložení fyzického zlata je na účely rýchlejšieho obchodovania – pokiaľ si tak želá klient – vstup k schránke vždy
v sprievode pracovníka banky.
Výber je na vás – stačí kontaktovať vášho privátneho bankára.
Autor je vedúci oddelenia privátnych klientov II
Tatra banky, a.s.
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Visa
Platinum
Text: Roman Števko
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Platobné karty môžu na prvý
pohľad pôsobiť identicky. Sú
rovnako veľké, farebné, obsahujú logo banky a názov
kartovej spoločnosti, ktorá
ich vydala. Rozdiel je citeľný,
ak kartu držíte v ruke. Indentované – teda hladké karty –
sa najčastejšie používajú pri
debetných kartách a embosované – teda s vystúpeným
písmom – sa používajú pri

kreditných kartách. Vo svete
je čoraz rozšírenejšia čipová
karta, ktorá sa na Slovensku
vydáva od roku 1998.
Debetná karta sa vydáva k bežnému účtu, pričom klient
čerpá vlastné finančné prostriedky. Touto kartou je možné
platiť u obchodníka alebo finančné prostriedky vyberať cez
bankomat. Kreditné karty sú na rozdiel od debetných kariet
charakteristické tým, že klient čerpá úver z banky prostredníctvom platobnej karty. Platiť kreditnou kartou však neznamená žiť na úver. Klientovi je na mesačnej báze vystavovaný
výpis s podrobnými pohybmi a vyznačeným dňom splátky,
ku ktorému je potrebné dlžnú sumu uhradiť. Vy sami sa rozhodujete, koľko z požičanej sumy zaplatíte – či iba minimálnu splátku, alebo zaplatíte viac – a akou formou: automatickou splátkou/inkasom, prevodným príkazom alebo vkladom
v hotovosti. S automatickou splátkou nemusíte myslieť na
úhradu kreditnej karty, výšku splátky a termín splatnosti si
môžete nastaviť podľa svojich potrieb.
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Svet Visa Platinum ponúka jedinečnosť a nadštandardné
služby, akými sú:
1. Členstvo v Priority Pass
Vďaka nemu môžete využiť bezplatný vstup pre seba a jedného hosťa do vybraných letiskových salónikov po celom
svete. Kompletnú ponuku letiskových salónikov nájdete na
www.prioritypass.com.
2. Visa Luxury Hotel Collection
Vďaka karte Visa Platinum môžete tiež využívať výhody
programu Visa Luxury Hotel Collection. Program poskytuje
7 prémiových benefitov vo viac ako 900 exkluzívnych hoteloch po celom svete:
–	garancia najlepšej ceny,
–	automatický upgrade izby pri príchode (ak je izba k dispozícii),
–	bezplatná Wi-Fi na izbe,
–	kontinentálne raňajky v cene,
–	jednorazový kredit na jedlo a nápoje v hodnote 25 USD,
–	neskorý check-out,
–	štatút VIP hosťa.
Benefity získate automaticky, ak si hotel zarezervujete cez
stránku www.visaluxuryhotelcollection.com a pri platbe použijete svoju kartu Visa Platinum.
AirRefund
	Plaťte letenky vašou kreditnou kartou a v prípade, že váš
let meškal, bol zrušený alebo ste sa z dôvodu prekročenia kapacity nedostali do lietadla, môžete získať svoje
peniaze späť, navyše so zľavou z poplatku za vybavenie.
Služba je prístupná na https://visa.airrefund.com/sk/.
Visa Travel Tool
	Získajte skvelého pomocníka na cesty v podobe mobilnej
aplikácie s vyhľadávačom bankomatov, ponukou cestovateľských zliav a cestovným sprievodcom. Stiahnite si
aplikáciu Visa Travel Tool v obchode Goolge Play alebo
App Store.
3. Nainštalujte si do vášho telefónu aplikáciu MobilePay a po pridaní vašej kreditnej karty využívajte bezpečné
internetové platby. Cez službu My benefit pri platbách kartou
zbierajte zľavy u obchodníkov a cez službu My Doctor zistite
možné príčiny vašich zdravotných problémov vďaka rýchlej
diagnostike na báze umelej inteligencie.
4. Chcete využívať Visa Platinum bez poplatku? V rámci
Programu odmeňovania stačí v rámci mesiaca dosiahnuť objem platieb 2 000 eur a získate 100 % zľavu z mesačného poplatku za kartu. Pri dosiahnutí mesačných platieb 1 000 eur
získate 50 % zľavu.
5. 51-dňové bezúročné obdobie. V prípade úhrady čerpaných prostriedkov v plnej výške do dátumu splatnosti klienti
neplatia úrok za ich poskytnutie.
6. Plaťte pohodlne bezkontaktne mobilom cez aplikáciu
Google Pay.
7. Viacnásobné využitie úverového rámca.
Stalo sa vám niekedy, že ste potrebovali zaplatiť kartou viac,
ako je váš mesačný limit?
Úverový rámec svojej kreditnej karty môžete využiť aj viackrát do mesiaca. Stačí, ak si na kartový účet uhradíte sumu,
ktorú aktuálne potrebujete použiť/zaplatiť.
8. Visa asistencia.
Exkluzívna asistenčná služba, ktorá vám zaistí, vymyslí,
spresní a zorganizuje čokoľvek, vy sa nemusíte o nič starať.
Služba je k dispozícii na telefónnom čísle +421 220 570 057
(Po – Pia 8.00 – 18.00). Viac informácií nájdete na https://
www.visa.sk/business-premium/visa-asistence.

Kreditné karty majú úverový rámec od 400 eur, konkrétne
Visa Platinum od 10 000 eur. Všetky typy kariet sú v rôznych
časových intervaloch efektívne monitorované oddelením
risk monitoring, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Platobné karty Tatra banky sú zabezpečené PIN kódom, ktorý je
jedinečný pre každú platobnú kartu, čipom a magnetickým
prúžkom.
Visa Platinum je exkluzívna karta určená predovšetkým pre
klientov vyžadujúcich nadštandardné služby, ktorí často cestujú do zahraničia a vyžadujú plný rozsah možností poistenia, služieb a kreditu. Cieľovej skupine klientov Tatra banky
priniesla karta Visa Platinum nezameniteľnú prestíž a istotu
v každej situácii na celom svete
Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.
Zdroje:
MONTAGUE, D. A. Fraud Prevention Techniques for Credit Card Fraud. Bloomington: Trafford Publishing, 2004, 212 s. ISBN 978-1-412-01460-1.
IYENGAR, G. V. Introduction to Banking. New Delhi: Excel Books, 2007, 640 s.
ISBN 978-81-7446-569-6.
WARREN, C. S., REEVE, J. M., DUCHAC, J. E. Accounting. Mason: Cengage Learning, 2008, 1328 s. ISBN 978-0-324-66296-2.
http://br.visa-platinum.com/br/pdf/versao_ingles.pdf
http://www.sme.sk/c/3921630/debetna-a-kreditna-karta-rozdiely.html
http://www.tatrabanka.sk/sk/personal/platobne-karty/kreditne-karty/visa-platinum.html#vyhody
https://www.visa.sk/o-nas/
http://www.visamiddleeast.com/mena/en-mena/platinum/index.shtml
http://old.itnews.sk/spravy/tlacove-spravy/2007-04-30/c91579-platobna-karta-visa-platinum-vydavana-uz-aj-na-slovensku

Excelentný servis

Predstavujeme vám našu galériu
súčasného slovenského umenia.
Platobné karty sme vďaka slovenským umelcom povýšili
na kúsok umenia, ktorý teraz môže mať každý z vás.

www.manifest.sk
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Úvery
zabezpečené
aktívami v správe
TB
Private banking
Text: Branislav Urmanič, odborná revízia: Richard Zpěvák

Jedným z obľúbených
a často využívaných produktov
Private bankingTB sú aj úvery
zabezpečené aktívami v našej
správe. Na prvý pohľad to
môže vyzerať paradoxne –
privátni klienti štandardne
majú dostatok voľných zdrojov
a zdalo by sa, že je pre nich
zbytočné čerpať úver.
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Za určitých okolností však pre nich môže byť oveľa výhodnejšie použiť svoje finančné aktíva len ako zabezpečenie za
úver (či už za svoj osobný úver, alebo ako ručenie za úvery
tretích osôb – napríklad svojich firiem, alebo známych, príbuzných...), ako ich využívať priamo na financovanie svojich
potrieb.

V dnešnej dobe minimálnych úrokových sadzieb sa klientom spravidla neoplatí držať voľné prostriedky vo forme
hotovosti, ale je pre nich oveľa výhodnejšie ich investovať
do rôznych finančných nástrojov so strednodobým až
s dlhodobým investičným horizontom. V prípade náhlej,
neočakávanej potreby hotovosti však nemusí byť výhodné okamžite predávať cenné papiere z portfólia – klient
si tým môže narušiť svoju investičnú stratégiu. Takisto
v danom momente môžu byť ceny/kurzy nevýhodné alebo okamžitý predaj môže mať za následok nežiaduce
daňové a odvodové dôsledky, prípadne daný cenný papier má potenciál generovať oveľa vyššie výnosy, ako sú
náklady na úver. V týchto prípadoch majú klienti Private
bankingTB možnosť rýchlo, ľahko a za výhodných podmienok získať kontokorentný úver a cenné papiere použiť len
ako zabezpečenie. Dokonca ani nemusia čakať, až kým
takáto situácia nastane – môžu mať kontokorentný rámec
nastavený na účte dlhodobo, od začiatku spolupráce. Ide
o kontokorentný úver – to znamená, že úroky sa platia len
z aktuálneho čerpania a v prípade, ak ho dlžník nevyužíva,
nemá s ním ani náklady, ale likvidné prostriedky má vždy
pohotovo k dispozícii.
Kontokorentný úver je poskytovaný vo forme úveru s automatickou obnovou – to znamená, že v úverovej zmluve je
definovaný rozhodný deň a ak majú obidve zmluvné strany
záujem prolongovať úver o rok za rovnakých podmienok, tak
pri každom výročí daného dňa príde k automatickej prolon-

Maximálna výška kontokorentného úveru je ohraničená
len výškou spravovaných aktív. Ako zabezpečenie sú (až
na niektoré výnimky) akceptovateľné takmer všetky druhy
finančných aktív, ktoré naši klienti obvykle držia vo svojich
portfóliách – rôzne formy hotovosti, podielové listy, akcie,
certifikáty, investičné zlato... Keďže ide o rôzne druhy aktív
s rozdielnou likviditou, volatilitou kurzov, ratingom, denominované v rôznych menách, prípadne ovplyvňované rôznymi
ďalšími faktormi, líši sa aj pomer medzi trhovou hodnotou
daného aktíva a maximálnou výškou úveru, ktorý môžeme
poskytnúť s daným zabezpečením. Váš privátny bankár vám
kedykoľvek rýchlo a ochotne zabezpečí prepočet maximálnej výšky možného financovania.
Požiadavky klientov na poskytnutie nového úveru, resp. na
zmeny pri existujúcich úveroch vieme spracovať veľmi rýchlo
– spravidla najneskôr do druhého dňa od žiadosti majú klien-

ti k dispozícii pripravenú zmluvnú dokumentáciu a je potom
už len na nich, ako rýchlo sú schopní ju podpísať a mať úver
k dispozícii. Takisto zmeny zabezpečenia úveru vieme pripraviť a zrealizovať vo veľmi krátkom čase. Zmluvnú dokumentáciu a procesy máme nastavené tak, aby použitie cenného
papiera ako zabezpečenie za úver klienta zbytočne neobmedzovalo v jeho investičných rozhodnutiach a rôzne zmeny
v zložení jeho portfólia, ku ktorým prirodzene časom dochádza, mohol realizovať čo najjednoduchšie. V princípe
na predaj cenných papierov, ak sú založené, nepotrebuje
žiadne schvaľovanie a predaj sa realizuje bez akéhokoľvek
zdržania. Na doplnenie nových aktív do zabezpečenia úveru
vo väčšine prípadov tiež nepotrebuje chodiť do banky, podpisovať nové zmluvy, ale vie ho realizovať len prostredníctvom telefónu.

Excelentný servis

gácii bez nutnosti, aby klient chodil do banky a podpisoval
nové dodatky a zmluvy. Poplatky a marže sa stanovujú individuálne na základe konkrétnych okolností daného obchodu a po rokovaní a dohode s každým klientom. Nevyužívame
žiadne sadzobníky a kým nepríde k novej dohode s klientom
a k následnej zmluvnej úprave, nie je možné ich zo strany banky jednostranne meniť. Štandardná mena úveru je EUR, ale
v odôvodnených prípadoch je možné výnimočne poskytnúť
úverový rámec aj v inej mene. Pri tomto produkte neskúmame/neobmedzujeme účel poskytnutia, ale je uvedený len
všeobecne ako osobné potreby. Úverový rámec môže byť
nastavený tak na bežnom účte, ako aj na numerickom účte
v rámci diskrétneho režimu – podľa potrieb alebo preferencií
každého klienta.

Ďalšou možnosťou, ktorú majú naši klienti, je využiť aktíva
v správe privátneho bankovníctva ako zabezpečenie za
úvery tretích osôb – spravidla spoločností vlastnených alebo spoluvlastnených našimi klientmi. Značná časť klientov
aktívne podniká a ich firmy potrebujú externé financovanie.
Nie vždy je však možné bankou poskytnúť úver v požadovanej výške, napr. z dôvodu, že ide o startup alebo banka
vyhodnotí kreditné riziko daného projektu ako príliš vysoké,
prípadne spoločnosť sama nemá dostatočné akceptovateľné zabezpečenie... V takých prípadoch je možné ponúknuť
ako zabezpečenie za daný úver aktíva v správe privátneho
bankovníctva a my – v spolupráci s kolegami z obchodných
centier, prípadne z iných útvarov banky – môžeme klientovi
pripraviť výhodné riešenie.
Autor je produktový špecialista Tatra banky, a.s.
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Exkluzívne pobočky
TB
Private banking
Text: Radoslav Žák
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Ušetríte svoj čas. Nemusíte
nikam chodiť, prídeme k vám.
Všetko vybavíte elektronicky
z pohodlia domova či kancelárie atď. Štandardné argumenty súčasnosti, ako využívať služby bánk bez nutnosti
jej osobnej návštevy.
Pre niekoho komfort a samozrejmosť, inému to neznie až tak
lákavo. Napriek technologickým vychytávkam a inováciám
osobná návšteva banky nie je retro. Cestu k sebe si dokážeme nájsť aj vo výnimočných situáciách.
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Private bankingTB je hlavne o dôvere, o vzťahu. Vzťahový
manažment nenahradia ani najnovšie mobilné aplikácie.
Osobný prístup, diskrétnosť, komplexný bankový servis pod
jednou strechou, komfort bez čakania.

Len pre vás
Privátne pobočky predstavujú kontaktné miesto pre obsluhu
len vybraných klientov banky, vás, klientov Private bankingTB.
Ste pre nás dôležitými partnermi a je nám cťou obslúžiť vás
v priestoroch, ktoré dýchajú bankovníctvom už niekoľko desaťročí. Tento pocit výnimočnosti vám prinášame na celom
Slovensku od Prešova, Košíc cez Poprad, Žilinu, Banskú
Bystricu, Trenčín až po Bratislavu. Pohodlne a rýchlo vás vybavíme na servisnom pracovisku či v diskrétnej pokladnici.
Kompletný bankový servis pre súkromné osoby je pre nás
samozrejmosťou.

Buďte originálni

Na úschovu vzácnych predmetov, dôležitých dokumentov
sú vám k dispozícii bezpečnostné schránky – samoobslužný Safe BoxTB. Bez ohľadu na otváracie hodiny banky máte
možnosť využiť plne automatizovaný prístup do sejfu kedykoľvek.

Ak rozmýšľate, čím potešiť seba či svojich najbližších, dajte
sa inšpirovať najnovšími kolekciami luxusných klenotov hodinárskych značiek, unikátnych šperkov, diamantov či doplnkov vystavených priamo v našich priestoroch.
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Hľadáte bezpečie?

Artgaléria Gorkého
Rokovania na úrovni
Doprajte si stretnutie so svojím bankárom v štýlových rokovacích miestnostiach. Genius loci dotvárajú aj dve rokovacie
miestnosti v priestoroch pôvodného trezora za 1 500 kg vážiacimi trezorovými dverami.

Rokovacie aj prednáškové priestory našej pobočky môžete
využiť na odborné semináre, externé workshopy.

Naša banka miluje umenie. Mnohí z vás tiež. Výnimočná
služba ArtconsultingTB vám dáva príležitosť vychutnať si cenné pohľady na starostlivo vyberané diela slovenského súčasného a moderného umenia.

Rozhodnutie nadobudnúť umelecké dielo nie je len o emóciách či osobných preferenciách. Je to aj finančné rozhodnutie. Vývoj cien umeleckých diel nepodlieha vplyvom vonkajšieho prostredia tak, ako je to pri iných aktívach. Žije si
svojím vlastným životom. Avšak stále platí základné pravidlo
o ponuke a dopyte. Čím viac bude záujemcov o umenie, tým
viac bude kupujúcich, a to sa môže odraziť aj v cenách. Výhodou je aj faktor držania aktív, ktorý je tu veľmi špecifický.
Rozhodnutie predať viacgeneračné umelecké dielo podmieňujú diametrálne odlišné emócie a faktory v porovnaní
s predajom cenného papiera na burze. Z dlhodobého pohľadu je preto kúpa hodnotného diela atraktívne investičné
rozhodnutie.
S patričnými emóciami, bez stresu či časovej tiesne sme tu
pre vás na konzultácie a podporu spojenú s nadobudnutím
jedinečných výtvarných diel. Naša banka aj prostredníctvom
Artgalérie Gorkého ponúka priestor vizuálne vyniknúť aj
mladšej generácii a vystavené diela v pravidelných intervaloch obmieňame.

Výnimočná atmosféra rokovaní v privátnej pobočke sprevádzaná vôňou čerstvo pomletej kávy či osviežujúceho čaju
dotvára tú správnu pohodu.

Sme radi že vám môžeme aj touto cestou priblížiť tento jedinečný a výnimočný svet, svet výtvarného prejavu.
Umenie má zmysel, len keď je medzi ľuďmi.
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Remeselnícky dom v Žiline
Pre privátnych klientov žilinského regiónu je pripravený tím
skúsených privátnych bankárov rovnako aj ďalších kolegov
z podporných útvarov. V priestoroch prekrásnej secesnej
pamiatky zo začiatku 20. storočia, budovy Remeselníckeho
domu, sú pre vás k dispozícii exkluzívne rokovacie priestory,
diskrétna pokladnica či bezpečnostné schránky.

V závane histórie
Priestory terajšieho sídla privátneho bankovníctva na Gorkého ulici v Bratislave sa využívali ako banka od nepamäti.
Na mieste dnes už zbúranej administratívnej budovy bol
v roku 1922 postavený osempodlažný bankový obytný dom.
Do začiatku devätnásteho storočia v pôvodnom paláci zasadal uhorský snem. Eklekticistická budova bola dokončená v roku 1924 ako sídlo filiálky Zemskej banky, pôvodne
Zemskej banky kráľovstva českého, sídliacej v Prahe. Palác
projektoval pražský architekt Osvald Polívka. Je autorom
mnohých realizovaných návrhov bánk, sporiteľní, poisťovní
a iných honosných budov najmä v centre Prahy.
Na fasáde budovy nad portálom do bankovej časti bol veľký
bronzový znak Československej republiky. Dodnes sa na jej
priečelí nachádza alegorická sochárska výzdoba od českého sochára Ladislava Šalouna (1870 – 1946). Postavy muža
a ženy s predmetmi symbolizujúcimi priemysel a poľnohospodárstvo ako zdroje finančníctva sú personifikáciou Česka
a Slovenska.
L. Šaloun je aj autorom bronzovej sochy T. G. Masaryka,
ktorá stála v bankovej hale. Odliatok vyrobila firma Franta
Anýž v Prahe. Sochu sa pred plánovaným roztavením v roku
1948 podarilo zachrániť. Neskôr bola presunutá do skladu
Mestského múzea. Časom si budovu na Gorkého 7 zvolila
za sídlo Slovenská hypotečná a komunálna banka, ktorá
neskôr prešla pod Investičnú banku. Po znárodnení budova
pripadla mestu a neskôr tu opäť slúžila bankovým službám.
V roku 1985 bola budova vyhlásená za národnú kultúrnu
pamiatku.
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Košice, Prešov, Humenné,
Poprad
Od Tatier cez Slovenský raj, Poloniny až po Východoslovenskú nížinu. Klientov v najkrajšej časti Slovenska má v starostlivosti tím profesionálov od privátnych bankárov až po
ďalších kolegov podporných útvarov. V sídle Private bankingTB v Košiciach na Štúrovej ulici máte možnosť vyhodnocovať vývoj portfólia, či analyzovať nové investičné idey v diskrétnych priestoroch. Na jednom mieste tak vieme zastrešiť
komunikáciu aj servis s inými útvarmi banky – s firemným
centrom aj retailovou pobočkou. Profesionálny prístup a diskrétnosť sú pre nás samozrejmosťou

kdekoľvek a kedykoľvek.
Navštívte nás na miestach, ktoré sú jedinečné a výnimočné.
Na miestach pre výnimočných ľudí, ktorí ocenia osobný prístup
a individuálnu starostlivosť najstaršieho, najväčšieho a najlepšieho privátneho bankovníctva na Slovensku. Vďaka vám.

Private bankingTB neustále
potvrdzuje pozíciu lídra
Privátne bankovníctvo Tatra banky opätovne získalo prestížne ocenenia a aj v roku 2019 a 2020 potvrdzovalo a potvrdzuje pozíciu lídra na slovenskom trhu v rámci privátneho
bankovníctva.
PWM and The Banker Global Private Banking Awards 2019
– Best Private Bank in Slovakia.

Trenčín

PWM Magazines – Global Wealth Tech Awards Best Private
Bank for Digital (Robo) Advisory Services, Central and Eastern Europe 2019.

S cieľom neustále zvyšovať pridanú hodnotu v starostlivosti
o privátnych klientov vás radi privítame aj v históriou opradenom centre Trenčianskeho kraja. Štandardné bankové
služby vám poskytujeme prostredníctvom klasickej pobočky, profesionálne investičné a finančné poradenstvo v diskrétnych rokovacích priestoroch Private bankingTB.

Euromoney – Private Banking and Wealth Management Survey 2019 International Clients Philanthropic Advice Technology.
EMEA Finance – Europe Banking Awards 2018
Best Private Bank in Slovakia.
Best Private Bank in CEE&CIS.

Banská Bystrica

Global Finance – Best Private Banking Award 2019.

V srdci Slovenska radi obslúžime klientov vo vynovených
priestoroch na Dolnej ulici. Komplexný bankový servis zastrešujeme v priestoroch regionálnej pobočky Tatra banky. Historická budova radového nárožného meštianskeho
domu pochádza z 1. polovice 16. storočia. V roku 1955 bola
vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Diskrétnosť a individualizovaný prístup umocňujú rokovania v samostatných
priestoroch určených len pre privátnych klientov.

Euromoney – Private Banking and Wealth Management
Survey 2020 – Investment Management, Next Generation,
Technology – Data Management and Security in Private
Banking and Wealth Management.
PWM Magazine Best Private Bank for Portfolio Management
Technology in CEE 2020.
Autor je privátny bankár – profesionál Tatra banky, a.s.

Svet investovania

Svet investovania

Začnite
investovať na
profesionálnej
úrovni

Text: Radoslav Žák, Roland Meixner
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Ponúkame vám komplexnú
správu vášho majetku vrátane
jedinečného investičného
poradenstva. Nechajte sa
vtiahnuť do širokého spektra
investičného sveta s privátnym
bankovníctvom Tatra banky.
Private bankingTB predstavuje exkluzívnu a vysoko individualizovanú službu, preto si aj v prístupe k správe majetku
zakladáme na rovnakých princípoch. Každý z nás je jedinečný, rovnako tak môžeme mať odlišné očakávania a rôzne
môžeme vnímať, čo znamená riziko, alebo to, čo je dôležité.
Aj finančné potreby klientov sa líšia, či už podľa životnej fázy,
v ktorej sa nachádzajú, alebo samotného životného štýlu
a hodnôt. Správne rozdelenie majetku a nastavenie cash
manažmentu by malo byť toho súčasťou. Našou snahou je
rozvrhnúť majetok klienta čo najefektívnejšie podľa jeho aktuálnych aj budúcich očakávaných potrieb.
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Rovnako zodpovedne vnímame náš záväzok poskytovať
vám profesionálny servis a poradenstvo vo svete investovania. Výnimočnú starostlivosť o vás i vaše peniaze. Naše
riešenia a prístup sú overené v čase, uľahčujú vám investičné rozhodnutia a vy sa môžete komfortne venovať tomu,
čo je pre vás dôležité.
Wealth managementTB predstavuje inovatívny, vysoko
profesionálny a diskrétny prístup k správe majetku. Ide
o jedinečné a komplexné poradenstvo vo všetkých etapách finančného a životného cyklu klienta. Úlohou privátneho bankára je spoznať klienta a neustále prispôsobovať
starostlivosť a správu majetku jeho aktuálnym potrebám.
Nezahŕňa to iba rozdelenie peňazí na hotovosť a investície, ale aj celý rad doplnkových aktivít, ako sú napríklad
informačná či daňová podpora, úverová linka pri neočakávaných výdavkoch, zabezpečenie pravidelného cash-flow alebo samotný užívateľský komfort prostredníctvom
inovácií vo svete rutinnej byrokracie bežných bankových
operácií.
Wealth managementTB znamená v prvom rade rozdelenie
aktív klienta podľa účelu, ochoty podieľať sa na investičným rozhodnutiach či delegovať rozhodovanie na iných.
Vaše privátne portfóliá rozdeľujeme v Tatra banke do troch
častí – Wealth GrowthTB, Wealth ModelTB a Wealth OpportunityTB portfólio.

Predstavuje súbor investičných nástrojov a stratégií zameraných na stabilitu a rast hodnoty vášho majetku. Ide o základný stavebný kameň pri návrhu portfólia, preto by mal
tvoriť podstatnú časť z celkových aktív. Vhodne rozložené
a kvalitné investičné riešenia sa prispôsobujú vašim očakávaniam i skúsenostiam. Ide o efektívny nástroj z nákladového i daňového hľadiska. Vyznačujú sa aktívnou správou, keď
investičné rozhodnutia robia portfólio manažéri za vás.
Ak by investor jednotlivé obchody realizoval sám, nie prostredníctvom podielového fondu, pri každej transakcii treba počítať aj s poplatkami za nákup či predaj, či prípadné
kapitálové výnosy z predaja by mohli podliehať aj dani. Podielový fond predstavuje daňovo efektívnejší nástroj, keďže
podielovým fondom realizované kapitálové výnosy dani nepodliehajú. Investor bude pri výnosoch z tuzemských fondov zaťažený len zrážkovou daňou. Jednotkové náklady na
jeden cenný papier sú pri investovaní podielového fondu
nižšie ako pri kúpe jedného cenného papiera individuálnym
investorom.
Tieto výhody prinášajú naše tuzemské fondové riešenia
z dielne najväčšieho správcu na Slovensku – Tatra Asset
Management.
Ak preferujete defenzívne riešenie, chcete sa vyhnúť investovaniu do akcií a váš investičný horizont je minimálne 3 roky,
naším riešením je aktívne spravovaný najstarší fond v našej
správe aj na Slovensku. Stratégia fondu kladie veľký dôraz
na bezpečnosť investície. V portfóliu sa preto nachádzajú
len dlhopisy krajín, ktoré spĺňajú prísne kritériá hodnotiaceho modelu výberu krajín. Hodnotené sú ekonomické indikátory krajín, ako napr. rast HDP, inflácia či platobná bilancia
a ekonomicko-politické ukazovatele ako celkové zadlženie
krajiny, stabilita verejných financií alebo vývoj štátnych výdavkov.
Cieľom Wealth GrowthTB portfólia je priniesť komplexné
riešenie typu „všetko v jednom“ šité na mieru klientskym
potrebám a očakávaniam. Od konzervatívneho až po dynamické očakávania sme navrhli Private Growth riešenia pre
privátnych investorov, ktorí hľadajú pohodlné a komplexné
investičné riešenie.
Multi-asset stratégia zarába na rastových trendoch. Investuje do akcií, dlhopisov, mien či alternatívnych investícií,
z ktorých vyberá aktuálne najrýchlejšie rastúce. Trhové riziko rovnomerne rozkladá tak, aby žiadne z vybraných aktív
nedominovalo (nadvažuje menej rizikové, podvažuje viac
rizikové) a aktívne chráni pred poklesmi.
Equity-driven stratégia dosahuje výnos na akciovom trhu.
Upravuje podiel akcií v závislosti od aktuálnej situácie. Ponúka potenciál dosiahnuť vysoký výnos v čase rastu akciového
trhu a chráni pred veľkými poklesmi v čase poklesu trhu.
Kvalita riešení vo Wealth GrowthTB portfóliu spočíva aj v tom,
že investičné stratégie majú na starosti ľudia, ktorí sa nepretržite venujú výlučne činnosti riadenia klientskych portfólií.
Nie jeden privátny bankár, ale celý tím portfólio manažérov
aktívne riadia investície a vykonávajú investičné rozhodnutia bez vplyvu emócií automaticky za klienta. Prístup k tomu
najlepšiemu z investičnej expertízy Tatra banky, Tatra Asset
Management a Raiffeisen Capital Management zabezpečuje vyvážený pomer výnosu a rizika klientovej investície v sú-

lade s výstupom z investičného profilu. Ide teda o robustné
a komplexné riešenia zamerané na rast hodnoty majetku.
Pri správe majetku sa pozeráme aj na neinvestičné aspekty, ako sú nákladovosť, likvidita a daňové zaťaženie – tie sú
v prípade Growth portfólií zvolené v tej najefektívnejšej forme. Klient neplatí za investíciu vstupné ani výstupné poplatky, peniaze má v prípade potreby k dispozícii do 24 hodín
a odvedenie dane pri výplate výnosu má na starosti banka
– znamená to tak maximálny komfort pre klienta.
Okoreniť, či vyšperkovať tradičný prístup k investovaniu vám
umožníme v dnešnom dynamicky sa meniacom svete prostredníctvom udržateľných investícií.
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Wealth GrowthTB portfolio

Zamýšľate sa pri investovaní nad tým, komu vlastne dávate svoje peniaze? Hlavné je, že zarábam... Áno, bez zisku
to nejde, no svet sa mení. Čelíme veľkým výzvam. Či sú to
klimatické zmeny, zásobovanie vodou, alebo urbanizácia.
Ohľaduplnosť k ostatným ľuďom, k životnému prostrediu
a tiež zodpovedné využívanie zdrojov sú dôležitejšie ako
kedykoľvek predtým. Aj preto sme rozšírili ponuku Growth
portfólia o udržateľné ESG fondy, vďaka ktorým môžu naši
klienti investovať do spoločensky zodpovedných a udržateľných firiem. ESG fondy sú zmysluplnou fúziou profitu
a udržateľnosti.
S Tatra bankou sa teraz klienti môžu zúčastniť na kapitálových trhoch s čistým svedomím a zároveň investovať do budúcnosti, v ktorej sa oplatí žiť.

Wealth ModelTB portfolio
Skúsenejším investorom prináša príležitosť nadizajnovať si
svoju vlastnú stratégiu. Unikátne modelové stratégie predstavujú exkluzívne riešenie, ktoré pomáha klientom privátneho bankovníctva pri zostavovaní individuálnej investičnej
stratégie. V logike vhodne široko rozložených investícií prináša to najlepšie zo sveta podielových fondov od najväčších
svetových správcov.
Modelové portfóliá ponúkajú širokú škálu investičných
riešení. V závislosti od rizikového profilu obsahujú všetky
relevantné triedy aktív ako európske akcie, americké akcie, akcie rozvíjajúcich sa trhov, pacifické akcie, americké
a európske štátne dlhopisy, korporátne dlhopisy, high yield
dlhopisy a dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín.
Vďaka modelovým portfóliám vám ponúkame možnosť vytvoriť si vhodne diverzifikované a kvalitné investičné portfólio
so zameraním na stabilitu alebo rast hodnoty. Samozrejmosťou je bezproblémová a rýchla dostupnosť investovaných
prostriedkov. Našou filozofiou je výber toho najlepšieho.
Inšpirujte sa radami expertného tímu analytikov, skúsených
a úspešných portfólio manažérov. Z viac ako 5 100 stratégií
od najväčších svetových správcov pre vás vyberáme najlepšie riešenia vo svojej kategórii – Best in Class.
Práve preto dbáme na výber iba skúsených a úspešných
portfólio manažérov s konzistentnými výsledkami, ktorí vďaka aktívnemu riadeniu dokážu dlhodobo prinášať riešenia
s pozitívnou alfou, teda dosahujú lepšie výsledky ako porovnateľný benchmarkový ukazovateľ.
Výberu Best in Class riešení predchádza robustný proces
selekcie. Expertný tím analytikov a portfólio manažérov
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s globálnym zameraním zostavuje modelové portfoliá na
základe prísnych kvalitatívnych a kvantitatívnych modelov
a kritérií. Výber podielových fondov a taktické nastavovanie
modelových portfólií vychádzajú z úzkej spolupráce s tímom
viac ako 80 analytikov z Raiffeisen Research a so správcovskou spoločnosťou Raiffeisen Capital Management. Náš
Manager and Fund selection proces vychádza z našich dlhoročných skúseností, z viac ako 450 due dilligence stretnutí ročne a ponúka prístup k viac než 250 renomovaným
a globálnym správcom fondov ako Allianz Global Investors,
AllianceBernstein, Amundi, BlackRock, Fidelity, Franklin
Templeton, Invesco, J.P.Morgan, Morgan Stanley či Schroders spravujúcim viac ako 10,6 bilióna eur. Stratégie vám
nadizajnujeme podľa chuti a ochoty riskovať.
Konzervatívne riešenie je vhodné pre privátnych klientov,
ktorí preferujú stabilitu portfólia. Hlavnú časť tvoria dlhopisové investície. Akciová zložka je zastúpená do 25 %. Balansovaná stratégia je riešením pre privátnych klientov, ktorí
preferujú vyváženú skladbu portfólia s dôrazom na stabilitu
a rast hodnoty majetku. Súčasne akceptujú vyššiu mieru
rizika spojeného s investovaním. Dynamické investičné
portfólio s najširším zastúpením akciovej zložky je primárne zamerané na rast hodnoty majetku v čase a je vhodné
pre privátnych klientov ochotných podstupovať vyššie riziko
s cieľom maximalizovať výnosový potenciál.
Pocíťte s nami pridanú hodnotu investičného poradenstva.
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Wealth OpportunityTB portfolio
Mať investície pod kontrolou a využívať aktuálne trhové príležitosti. Tú časť peňazí, ktorej správu si klient neželá delegovať na portfólio manažérov v snahe mať investíciu pod vlastnou kontrolou, zaraďujeme do oportunistického portfólia.
Keďže na privátnom bankovníctve máme otvorenú architektúru investičných riešení (fondy, akcie, dlhopisy, investičné
certifikáty a iné), vieme na podnet klienta sprostredkovať
nákup takmer akéhokoľvek cenného papiera, ktorý je v našich podmienkach obchodovateľný. Ak však jeho charakter
neumožňuje percentuálne určiť podiel v jednotlivých kategoriách či podkategóriách jednotlivých tried aktív, kam smeruje aj naše odporúčanie, radíme ho do tejto časti portfólia.
Tu zaraďujeme štruktúrované produkty, finančné deriváty,
realitné či komoditné investície. Pre konzervatívneho či začínajúceho investora by mala táto časť portofólia predstavovať
ideálne do 10 % majetku, ktorý je určený na investovanie.
Súčasné prostredie nízkych úrokových sadzieb motivuje
stále viac ľudí, aby vyhľadávali investičné alternatívy, ktoré
sú výnosové, ale nie vysoko rizikové. Certifikáty sú cenné
papiere, ktoré dokážu vyriešiť tento problém.
Už niekoľko rokov v spolupráci s Raiffeisen Centrobank vám
prinášame perfektné riešenia v náročných časoch. Pre tých,
ktorým sa páči výnos na akciových trhoch, no nepáči sa im
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riziko výrazneho prípadného prepadu akcií, dokážeme ušiť
na mieru investičný certifikát – optimálnu alternatívu medzi
sporiacimi či dlhopisovými investíciami a rizikovejšími akciami vhodnú pre akúkoľvek trhovú situáciu a investičný horizont.
Opportunity portfólio predstavuje rizikovejšiu časť vašich
investícií. Každý by mal racionálne zvážiť, akú veľkú mieru
rizika je ochotný podstúpiť, a tým aj strpieť vyššiu mieru kolísania investície v čase. Riadenie investícií je zabezpečované
klientom a úlohou banky je poskytnúť maximálnu informačnú podporu a sprostredkovanie obchodu.
Tri piliere investičného univerza. Nechajte si radiť od lídrov
a expertov v oblasti správy aktív a investovania. Nadštandardnou formou starostlivosti poradenstva a prístupom spojená s profesionálnym prístupom a inovatívnosťou, prekračujúcou hranice Slovenska i celého regiónu.
Ďakujeme našim klientom, bez ktorých by naše inovácie
nemali zmysel. Ďakujeme každému, kto vníma našu snahu
neustále posúvať hranice bankovníctva.
Žijeme v digitálnej dobe, šetríme tým čas, je to komfortnejšie a aktuálne, najmä bezpečnejšie. Digitálne bankovníctvo
sa bude v budúcnosti čoraz viac rozvíjať. Táto forma bankovníctva klientom umožňuje riešiť akékoľvek požiadavky
a potreby online. Jednotlivé operácie sú dostupné na jednom mieste. Prišiel čas na to, aby ste naplno začali využívať
digitálne služby, ktoré vám ako banka poskytujeme.

Vstúpte s nami do sveta Digital
Wealth ManagementTB
Ešte stále pracujete s excelovskou tabuľkou, kde si prácne
prepisujete vy alebo váš bankár aktuálne ceny všetkých pozícií, do ktorých ste zainvestovali? Áno, máme svoje rituály,
nie každý má rád zmeny.
A čo tak mať detailný prehľad o majetku, o aktuálnych cenách, pohyboch či výnosoch? Kedykoľvek si zmyslíte.

aktuálne zloženie a štruktúru vášho investičného portfólia.
Nájdete v ňom historický vývoj investícií či prehľad o realizovaných transakciách. Rovnako tu nájdete aj informácie
o zhodnotení, aktuálnom aj realizovanom. V celkovom zložení portfólia získate komfortný pohľad na celkovú trhovú
hodnotu majetku, detaily jednotlivých pozícií, prehľad o nezrealizovaných ziskoch či priebežnom poklese a taktiež aj
informáciu o voľných zdrojoch.

Preferujete osobné stretnutie nadovšetko? Dnes prostredníctvom digitálneho riešenia vám aj pri osobných rokovaniach aj mimo banky ponúkame okamžitý pohľad na stav
vášho majetku. Podľa aktuálnej situácie na trhoch či vášho
momentálneho vnímania rizika vieme ihneď upraviť celkové
riziko investičného portfólia, ako aj váš profil. Výber ziskov,
dokúpenie existujúcej či novej pozície realizujeme bez nutnosti vypisovať papierové dokumenty. Všetko komfortne
podpíšeme elektronicky prostredníctvom digitálneho nástroja pre investičné poradenstvo.

V prípade, že nemáte čas prísť k nám, prevody finančných
prostriedkov medzi účtami v tuzemsku či do zahraničia sú
prostredníctvom vašej autorizácie digitálnym podpisom taktiež samozrejmosťou.

Rovnako však aj z pohodlia domova či práce vám umožníme bezproblémovo a transparentne nazrieť na aktuálny stav
vášho majetku, preceňovaného na pravidelnej dennej báze.
Chcete zrealizovať zisk odpredajom časti alebo celej pozície, prípadne dokúpiť existujúcu alebo novú investíciu?

Doplnkom k základným pilierom Wealth ManagementTB sú
aj ďalšie formy alternatívneho investovania. Investície do
nehnuteľností, investície do fyzického zlata, investičných
diamantov, prípadne investovanie do súkromných spoločností. Tieto už radíme medzi mimoportfóliové investície.

Na tento účel môžete využiť našu mobilnú aplikáciu alebo
internetbanking Tatra banky. Špeciálna časť aktívna len pre
privátnych klientov umožní mať prehľad o všetkom dôležitom
a podpísať to, čo je nevyhnutné. Kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Priestor pre nájdenie prienikov vašich očakávaní a toho,
v čom sme naozaj špičkoví, je široký. Preto aj naďalej budeme posúvať hranice bankovníctva a prepájať naše svety.

Klientsky portál v prehľadnej forme ponúka pohľady na

Autormi sú privátny bankár – profesionál a produktový špecialista – senior Tatra banky, a.s.
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Ozajstné
investičné
poradenstvo
Text: Andrej Máte, Radoslav Žák
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Pred tým, ako začneme
investovať peniaze klienta, je
nutné poznať jeho základné
predstavy a očakávania. Tie
sa bežne zovšeobecňujú, žiaľ,
len na 2 roviny – očakávaný
výnos a miera rizika. Kvalitný
proces investovania si
však vyžaduje omnoho
sofistikovanejší prístup.

Pochopenie vašich potrieb
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Intenzívny vzťah s klientom je primárnym prostriedkom na
identifikovanie potrieb klienta. Bankové produkty sú už len
riešenia na realizáciu potrieb klienta prostredníctvom profesionálneho procesu investičného poradenstva.

Hodnota služby investičného poradenstva spočíva primárne
v poskytnutí investičnej rady, to je naším hlavným cieľom.
Našou snahou je odhaliť potreby a ciele klienta, definovať
jeho investičný profil a aktívne klienta zahrnúť do procesu
hľadania vhodných investičných riešení. Samozrejmosťou je
plnenie štandardov našej materskej spoločnosti RBI ohľadne procesu definovania investičnej stratégie klienta a poskytovanie užívateľského komfortu prostredníctvom digitálnej
platformy Financial Advisory Tool (FAT), všetko v súlade
s legislatívnymi a regulatórnymi požiadavkami (MIFID II).
Samotnej investícii v prvom rade predchádza vypracovanie
osobného investičného profilu, ktorý zahŕňa vyhodnocovanie primeranosti finančných nástrojov pre daného klienta,
ako aj ich vhodnosti vzhľadom na jeho finančnú situáciu
vrátane schopnosti klienta znášať straty, jeho investičné ciele a toleranciu rizika. V tomto sa služba investičného poradenstva zásadne líši od bežných retailových služieb (napr.
prijatie a postúpenie pokynov, prijatie a vykonanie pokynov
bez poskytnutia osobného investičného odporúčania pre
klienta), keď analýza investičného profilu nepredchádza poskytnutiu služby.
Inovatívnosť nášho prístupu v ďalších krokoch procesu spočíva primárne v budovaní diverzifikovaného portfólia prostredníctvom metodiky optimal asset allocation na rozdiel od
bežného prístupu ponuky produktov bez hlbšej analýzy ich
vhodnosti v portfóliu klienta.

Prostredníctvom aplikácie Financial Advisory Tool v sebe
kombinuje neustále vyhodnocovanie informácií o klientovi
a investícii. Priebežnou analýzou a vyhodnocovaním informácií, či už pri našich osobných stretnutiach, alebo telefonátoch, vieme ušiť a prispôsobovať vám vašu stratégiu presne
na mieru.
V prvom kroku privátny bankár získava informácie o klientovi
s cieľom poznať jeho osobnostný profil. Dôležitú úlohu zohrávajú informácie o vašej finančnej situácii, o majetku a záväzkoch spravovaných aj mimo Tatra banky, o vašich príjmoch
a výdavkoch. Tento krok nám pomáha lepšie pochopiť privátneho klienta z pohľadu okolností jeho súčasného súkromného, ako aj pracovného života a nastaviť kvalitnejšie očakávania klienta týkajúce sa poskytovaných služieb v súčasnosti,
ako aj v budúcnosti.
Analýza klienta z pohľadu subjektívnej tolerancie rizika,
schopnosti znášať straty, miery znalostí investičných produktov, skúseností s ich obchodovaním a rizikami s nimi spojenými nám vytvoria obraz o vašom investičnom nastavení, čo
úmerne zvyšuje kvalitu výstupu investičného poradenstva.
Následne prichádza fáza nastavenia investičnej stratégie.
Alokácia finančných prostriedkov klienta do rôznych typov
portfólií/investičných stratégií na základe vyhodnotenia preferencií klienta, ako aj jeho investičného profilu a finančnej situácie. V tomto kroku získa privátny bankár jednoznačný prehľad o tom, ktoré z finančných nástrojov môžu byť pre klienta
primerané/vhodné, na akom investičnom horizonte je možné
poskytnúť investičnú stratégiu a pri akej miere rizika. Privátny
bankár informuje klienta o jeho výslednom investičnom profile a jeho čiastkových parametroch. Klient by nemal dosahovať
vyššie riziko svojho portfólia, ako je úroveň rizika vyplývajúca
z analýzy investičného profilu klienta.
To všetko nám dáva predpoklad na prípravu realizácie investičných stratégií. Cieľom je s klientom definovať dlhodobý
strategický koncept rozloženia portfólia medzi rôzne typy investičných stratégií (Wealth Growth, Wealth Model, Wealth
Opportunity). Toto rozloženie má slúžiť v budúcnosti pre
aktívny rebalancing portfólia klienta smerom k dohodnutým
váham spomenutých investičných stratégií. V tomto kroku

súčasne bankár prezentuje klientovi jednotlivé vhodné investičné riešenia prostredníctvom investičného softvéru FAT
s cieľom dosiahnuť optimálny pomer výnosu a rizika na diverzifikovanej investičnej stratégii spravovanej expertmi skupiny
RBI.
Simulácia je krok v procese investičného poradenstva, kde
privátny bankár alokuje fyzicky prostredníctvom špeciálneho
pohľadu v aplikácii FAT finančné prostriedky klienta s cieľom dosiahnuť maximálnu zhodu so strategickou alokáciou
a v súlade s investičným profilom klienta. Jednotlivé riešenia
jednotlivých investičných stratégií musia byť v súlade s ich
primeranosťou pre klienta, ako aj v súlade s jeho investičným
profilom. Naším cieľom je implementovať investičnú stratégiu definovanú spolu s klientom v predchádzajúcom kroku,
odporúčať finančné nástroje, ktoré sú označené ako bankou
odporúčané produkty, prípadne zladiť transakcie s možnými
existujúcimi pozíciami klienta a vyhodnotiť ich vhodnosť.
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Proces investičného
poradenstva

Po finálnej dohode s klientom ohľadne zmien v analýze investičného profilu, testu znalostí a skúseností, v zložení investičných stratégií, zmien v produktovom portfóliu klienta je potrebné zachytiť tieto dohody prostredníctvom dokumentácie
k stretnutiu, ktoré klient elektronicky podpíše a po podpise
dostane doručené do svojej privátnej internetbankingovej
schránky dokumentov. Až po podpísaní všetkých dokumentov
súvisiacich so stretnutím, na ktorom bola poskytnutá služba
investičného poradenstva, a to zaslaním jednotlivých draftov
pokynov z aplikácie FAT do ďalších aplikácií, kde prebieha ich
realizácia po predchádzajúcom prevzatí pokynov od klienta.
Napokon nasleduje fáza sledovania investície a reagovania
v čase. Priebežné monitorovanie stratégie umožňuje korigovať
odchýlky od definovanej investičnej stratégie. Monitoring stratégie sa realizuje priebežne a je podnetom na ďalšie stretnutia
s klientom. Cieľom je zladiť existujúce portfólio klienta so strategickou alokáciou, prípadne revidovať vstupné parametre
ako strategickú alokáciu, investičný profil klienta atď.

Pocíťte s nami pridanú
hodnotu investičného
poradenstva.
Autormi sú produktový špecialista – senior a privátny bankár
– profesionál Tatra banky, a.s.
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Klientsky portál
Text: Tomáš Čulen
Odborná revízia: Richard Zpěvák

„Turn that thing off, its driving
me mad!“
Ozzy Osbourne
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Na konci roku 2019 sme vám článkom s rovnakým názvom,
no s iným citátom priniesli súhrnnú informáciu o digitalizácii sveta privátneho bankovníctva. MAIB je skratka Mobilná
aplikácia a Internet banking TB. Hovorili sme o zamyslení sa
nad realitou ochoty adoptovať si, alebo ak chcete, zamilovať
si digitálny svet aplikácií, ktoré sú nevyhnutným vývojovým
stupňom aj vo svete starostlivosti o privátnych klientov. Tatra
banka a Private bankingTB realizovali po spustení platformy
digitálneho poradenstva Financial Advisory Tool aj úpravu
mobilnej aplikácie TB a Internet bankingu TB so sprístupneným svetom privátneho bankovníctva. Keď sme sa v čase
pandémie obzreli späť, bolo naše zamyslenie venované poďakovaniu všetkým za vykonanú prácu a za zavedenie do reálnej praxe všetkých vzdialených prístupov pre vás, klientov
privátneho bankovníctva. Tie nám umožnili aj v čase úplného uzavretia sa z dôvodu vírusu COVID-19 realizovať všetky
operácie vo vašom telefóne. Stačilo otvoriť aplikáciu Tatra
banka (MA TB) a vstúpiť cez záložku Privátne bankovníctvo
do menu najpoužívanejších nástrojov pre privátneho klienta:

k vašim osobným investičným odporúčaniam, portfólio výpisom, rizikovým odporúčaniam a testom znalostí a skúseností, transakčným výpisom, konfirmáciám zo zrealizovaných
obchodov a tiež k nákladovým výpisom, ktoré transparentne zobrazujú zaplatené poplatky. To všetko v podzáložke
Zmluvná dokumentácia.
V prípade, že vami preferované zariadenie je počítač, teda
vo väčšine prípadov notebook, je pre vás táto záložka prístupná v menu Internet bankingu TB. Na odomknutie prístupu slúži v Mobilnej aplikácii TB váš prihlasovací PIN
a v Internet bankingu TB kód z čítačky.

V úvode článku sme použili citát rockového speváka, ktorý
najviac vystihoval pohľad klientov na digitálny svet a jeho
inštalovanie/aktiváciu do mobilných zariadení alebo aktivovanie internetbankingu. Hovoríme o pohľade pred „pandémiou“.
Pridali sme nový portfólio výpis, ktorý je výstupom priamo
zo systému Financial Advisory Tool používaného vaším
bankárom. Takýto výpis vám bankár jedným kliknutím posiela priamo do záložky zmluvnej dokumentácie v mobile/
tablete alebo internetbankingu. Bez čakania.
Aktivovali sme podzáložku menu Privátne bankovníctvo
s názvom Klientsky portál – pohľad na vaše portfólio, ktoré
ste mali možnosť vidieť na stretnutiach s vaším privátnym
bankárom. Pohľad umožňuje voľbu medzi statickým a dynamickým zobrazením portfólia klienta privátneho bankovníctva. Takto mal a má náš klient k dispozícii zobrazenie
svojho portfólia kedykoľvek si nájde čas aj bez nutnosti
kontaktovať privátneho bankára s požiadavkou o výpis.
Ako náš klient si môžete vybrať pohľad cez Mobilnú aplikáciu TB v mobilnom telefóne/tablete alebo v Internet bankingu TB.
Najviac využívaný nástroj na digitálnu komunikáciu s privátnym bankovníctvom Tatra banky je v podzáložke Dokumenty na podpis. Tu je možné potvrdzovať – digitálne
podpísať pokyny na nákup/predaj cenných papierov, fondov Tatra Asset Management a tiež prevodov peňažných
prostriedkov. Táto voľba je len v mobilnej aplikácii alebo vo
verzii mobilnej aplikácie pre tablety.
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Privátny bankár alebo koordinátor tak môže požadovanú
transakciu veľmi rýchlo poslať do mobilného telefónu/
tabletu klienta a šetriť čas klienta v porovnaní s telefonickým nahrávaním pokynov. Nielen v čase krízy je efektívne
a rýchle realizovanie požiadaviek veľkou pridanou hodnotou, ktorú pre našich klientov chceme poskytovať vždy na
najvyššej úrovni a dostupnosť privátnych bankárov klienti
hodnotia aj touto metrikou.

Veríme, že po skúsenosti, ktorú nám priniesol život, je vizionárstvo myšlienky digitalizácie aj privátneho bankovníctva
dostatočne potvrdené. So stále rovnako nekompromisne
stráženou bezpečnosťou.
Zadosťučinením pre vynaloženú energiu a zdroje je ocenenie v súťaži „PWM Wealth Tech Awards 2020“ (PWM:
Professional Wealth Management), ktorú pravidelne organizuje The Financial Times. Získali sme ocenenie Best
Private Bank for Portfolio Management Technology
v strednej a vo východnej Európe. Posúvať hranice bankovníctva budeme aj naďalej, ako naznačuje číselné poradie nášho článku. Čaká nás digitalizácia dokumentácie privátneho bankovníctva, ktorá prinesie digitálnu zmluvu pre
nových klientov, digitalizovanie novácie zmlúv – teda rovnaké nastavenie zmlúv aj pre existujúcich klientov a v neposlednom rade digitalizáciu prvej časti žiadostí slúžiacich na
zmeny, napríklad podpisových oprávnení. Pracujeme tiež
na možnostiach pre disponentov – realizovať poradenstvo
s bankárom.
Autor je vedúci oddelenia privátnych klientov II
Tatra banky, a.s.
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Diskrétna cesta
na finančné trhy

Text: Roland Meixner, odborná revízia: Richard Zpěvák

Nadštandardná forma
starostlivosti poskytovaná
v rámci exkluzívnej služby
Private bankingTB je spojená
s profesionálnym prístupom
a diskrétnosťou. Bezpečnosť
a diskrétnosť pri práci
s citlivými informáciami
privátnych klientov sú pre nás
samozrejmosťou a jednou
z najvyšších priorít.
Klienti privátneho bankovníctva majú vedené bežné účty,
ako aj investičné účty v diskrétnom režime.
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Na účely zhodnocovania finančných prostriedkov prostredníctvom Private bankingTB sa klientom zriadi špeciálny bežný
účet, tzv. numerický bežný účet, ktorý nie je vedený na meno
klienta, ale pod numerickým kódom. Numerický bežný účet
vedie banka bez minimálneho zostatku. Uvedený bežný účet
slúži primárne na operácie spojené s investovaním peňažných prostriedkov, pričom na hotovostné operácie a bežný
platobný styk využíva klient štandardný bežný účet.

Investičný účetTB umožňuje spravovať všetky zaknihované
cenné papiere bez ohľadu na to, kde boli vydané (tak domáce, ako aj zahraničné cenné papiere).*
Investičný účetTB poskytuje vysoký komfort a bezpečnosť.
Za klienta zabezpečuje komunikáciu voči všetkým emitentom a custodianom cenných papierov držaných na Investičnom účteTB. V prípade domácich cenných papierov
vystupuje Tatra banka ako sprostredkovateľ medzi emitentom a privátnym klientom vo forme vedenia spoločného držiteľského účtu pre domáce cenné papiere, čo zabezpečuje
privátnemu klientovi absolútnu anonymitu. Touto logikou je
zabezpečené aj inkasovanie kupónov, dividend a menovitých hodnôt, kde emitent všetky platby zasiela banke, ktorá
ich následne pripisuje na numerický bežný účet privátneho
klienta vedený v banke. V prípade zahraničných cenných
papierov využíva banka služby Raiffeisen Bank International
AG, ako aj „globálnych custodianov“, prostredníctvom ktorých banka drží cenné papiere na lokálnych, resp. nadnárodných trhoch. Súčasťou služieb Investičného účtuTB je aj
vykonávanie „povinných corporate actions“, ako napríklad
zlučovanie, delenie menovitej hodnoty akcií a pod.
Investičný účetTB prináša privátnym klientom výhody platformy, ktorú využívajú veľkí inštitucionálni klienti z rôznych
segmentov, ako sú poisťovne, podielové a penzijné fondy či
obchodníci s cennými papiermi.
Autor je produktový manažér – senior Tatra banky, a.s.
* Ide o vedľajšiu investičnú službu (§ 6 ods. 2 písm. a) zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách
v znení neskorších predpisov – ďalej len „zákon“), ktorú banka vykonáva v zmysle § 6 ods. 10 zákona na základe platnej licencie obchodníka s cennými papiermi.

Aplikácia Tatra banka

Zažite krásu digitálneho bankovníctva
s najnovšou verziou aplikácie Tatra banka
Virtuálny bankár AdamTB k dispozícii 24/7
Modernejší intuitívny dizajn
Prehľadná navigácia v spodnom menu
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Od Tatra Profitu
TB
k Private Growth
Text: Martin Smrek, odborná revízia: Richard Zpěvák
Dátum vytvorenia článku: 28. 8. 2020

Najväčší slovenský správca
aktív už viac ako 20 rokov
posúva svet investícií.
Aktuálne spravuje takmer
2 mld. eur. História Tatra
Asset Managementu
definuje históriu kolektívneho
investovania na Slovensku.

Prvý podielový fond
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Počiatky nášho úspešného príbehu sa datujú k začiatku
deväťdesiatych rokov, keď Tatra banka na účely kupónovej
privatizácie založila investičný fond Tatra Kupón Fond. V apríli 1998 prešla správa fondu pod Tatra Asset Management,
k transformácii na otvorený podielový fond však prišlo až
v roku 2001. Naším úplne prvým podielovým fondom bol
Dlhopisový fondTB, ktorý vznikol (pod názvom Tatra Profit)
v máji 1998. Aktuálne ide o najväčší dlhopisový fond na
Slovensku, pričom jeho výkonnosť od otvorenia predstavuje
180 %. Investorom prináša potenciál podieľať sa na výnose
z aktívnej správy dlhopisových investícií, ktorých výnosový
potenciál a súvisiace riziká sú pravidelne prehodnocované.

Naša investičná filozofia
Počas našej existencie sa vyprofilovalo niekoľko investičných
princípov, ktoré uplatňujeme pri správe aktív.
Reagujeme na vývoj na trhoch. Nikto na svete nevie, čo sa
na trhoch bude diať. Preto sa to nesnažíme predpovedať ani
my. Naše modely aktívne vyhodnocujú situáciu na finančných
trhoch a upravujú zloženie investičných stratégií v súlade
s týmto vývojom.
 ebojujeme proti trendom. Naším kľúčovým prístupom je
N
sledovanie trendov. Naše modely benefitujú z momentu na
finančných trhoch, t. j. snažia sa nezatvárať ziskové pozície
príliš skoro a tak z nich vyťažiť čo najviac. Naopak, stratové
pozície zatvárame, kým sú straty malé.
Diverzifikácia, diverzifikácia, diverzifikácia. Diverzifikujeme všetko, triedy aktív, investičné prístupy, metódy, modely či
aplikované časové obdobia v modeloch. Cieľom takejto širokej diverzifikácie je zvýšiť komplexnosť stratégií. Inak povedané, zvýšiť pravdepodobnosť dosiahnutia výnosu.
Nepodliehame módnym vlnám. Zameriavame sa na vytváranie stratégií podielových fondov, ktoré považujeme za
dlhodobo hodnotné. Od nášho vzniku sa snažíme prinášať
produkty, ktoré sú unikátne. Náš inovatívny tím neustále pracuje na skvalitňovaní a zatraktívňovaní našej ponuky, na vývoji
nových produktov prinášajúcich výnimočný osobný a finančný komfort klientom, ktorým záleží na tom, kto a ako sa stará
o ich peniaze.

Naša produktová ponuka postupne prešla rozsiahlym vývojom. Peňažné, dlhopisové či akciové fondy investovali prevažne len do jednej triedy aktív. Neskôr sme uviedli zmiešané fondy, ktoré viaceré triedy aktív kombinovali. Prichádzali riešenia
so zaistenou či s realitnou témou.
Medzi dôležité inovácie, ktoré Tatra Asset Management priniesol svojim klientom, patrili Investičné balíkyTB uvedené v roku
2002. Išlo o počiatky diverzifikovaných investičných portfólií,
keď investor mohol prostredníctvom investičného balíka jednou investíciou naraz vstúpiť do viacerých našich fondov.
V roku 2005 sme uviedli balancované riešenia v podobe Private Profile FundsTB pre Private bankingTB. Išlo o prvé tzv. fondy fondov (fondy, ktoré investujú do iných fondov) na Slovensku, formu investovania veľmi rozšírenú vo svete, ktorá sa do
slovenských podmienok dostala práve vďaka iniciatívam Tatra
Asset Managementu v legislatívnej oblasti.
Konzervatívni investori uvítali v roku 2006 Zaistený fondTB,
riešenie, ktoré prinášalo zaujímavý výnosový potenciál finančných trhov a zároveň zaisťovalo investorov proti strate istiny.
Prvé dvojročné referenčné obdobie tohto fondu bolo mimoriadne úspešné, keď v prvej polovici participovalo na raste
akciových trhov a v druhej polovici pri ich poklesoch uchránilo
dosiahnutý výnos. V roku 2010 sme uvedením Spoločensky
zodpovedného fonduTB ako prví v rámci skupiny Raiffeisen
Bank International ponúkli investorom zaistenú stratégiu investujúcu do perspektívnych a inovatívnych firiem zohľadňujúcich
princípy spoločenskej zodpovednosti. Rozrastajúcu sa rodinu
Zaistených fondovTB sme neskôr postupne museli v prostredí
extrémne nízkych sadzieb redukovať, až k jej uzavretiu v lete
2016.
Aj rok 2007 priniesol pre Tatra Asset Management dva významné míľniky. Uviedli sme Realitný fondTB, ktorý sa postupne stal
jedným z najobľúbenejších fondov medzi našimi investormi.
K jeho popularite prispela „hmatateľnosť“ investície, výnosový
potenciál plynúci z nájmov lukratívnych slovenských nehnuteľností (sektorovo i lokalitne diverzifikovaných) či transparentné
zobrazovanie portfólia. V závere roka sme po ďalších legislatívnych iniciatívach ako prví na Slovensku prešli na elektronický
systém evidencie podielových listov a nahradili tak dovtedy
platnú listinnú podobu podielových listov.
Na jeseň roku 2010 sme uviedli prvé špeciálne podielové fondy svojho typu na Slovensku. Depozitný fondTB a PrivateDeposit FundTB sa stali neodmysliteľným produktom na zhodnocovanie krátkodobej finančnej rezervy našich klientov.
V roku 2012 sa Tatra Asset Management stal kompetenčným
centrom pre oblasť správy aktív v rámci skupiny Raiffeisen
Bank International pre celú strednú a východnú Európu. Spolu s príslušnými lokálnymi bankami Tatra Asset Management
niekoľko rokov riadil správcovské spoločnosti zo skupiny
v regióne strednej a východnej Európy. V rámci toho vytváral
a realizoval stratégiu skupiny v oblasti asset managementu
a šíril svoje skúsenosti a know-how.
Rok 2013 sa niesol v znamení unikátnych riešení pre Private
bankingTB. V máji sme pre segment najbonitnejších klientov
uviedli do ponuky koncept investičného riešenia na mieru
v rámci produktového radu PrivatePersonalTB. V júni sme vytvorili prvý podielový fond na Slovensku investujúci v rámci
tzv. Master/Feeder štruktúry, v roku 2014 sme pridali ďalšie

dva. Dlhopisové fondy TAM-Raiffeisen European High Yield
FundTB, TAM-Raiffeisen Eastern Europe BondsTB a TAM-Raiffeisen Emerging Markets BondsTB priniesli aj v čase nízkych
úrokových sadzieb veľmi zaujímavý výnosový potenciál. Tieto
fondy, investujúce minimálne 85 % svojho majetku do hlavných fondov spravovaných jedným z najväčších rakúskych
správcov Raiffeisen Capital Management, ponúkajú príležitosť
replikovať investičnú stratégiu hlavných fondov zameraných
na jednotlivé atraktívne segmenty dlhopisového trhu. Klient
môže navyše benefitovať z nižšieho odvodového zaťaženia
ako v prípade priameho investovania do zahraničného hlavného fondu. Navyše si môže nechať pravidelne vyplácať podiel
na výnosoch plynúcich z hlavného fondu.
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Významné míľniky

Nová éra
September 2015 odštartoval novú éru v ponuke podielových
fondov pre Private bankingTB, keď sme uviedli nové vlajkové
lode v rámci Wealth Growth PortfolioTB. Private GrowthTB
stratégie sme vytvorili s ambíciou, aby sa stali základným investičným riešením pri zhodnocovaní majetku klientov. Počas
prvého roka od ich uvedenia smerovali do Private GrowthTB
stratégií na všetkých troch rizikových profiloch investície klientov v objeme takmer 80 mil. eur.
Private GrowthTB stratégie predstavujú komplexné investičné
riešenie, ktoré robí všetky investičné rozhodnutia za vás. Dajú
sa prirovnať ku konceptu riadeného portfólia klienta, pri ktorom klient zverí majetok správcovi a správca následne robí
všetky investičné rozhodnutia súvisiace napríklad s alokáciou
aktív, rebalancingom, výberom príslušných typov finančných
nástrojov či strážením dohodnutej úrovne rizika. Postačí vám
s pomocou vášho privátneho bankára otestovať váš rizikový
profil a na základe neho vybrať vhodnú Private GrowthTB stratégiu. O všetko ostatné sa postará váš správca.
V roku 2019 sme našu produktovú rodinu opäť v spolupráci s Raiffeisen Capital Management rozšírili o ďalšie komplexné, široko diverzifikované investičné riešenia. V rámci
ponuky Wealth GrowthTB si tak klienti môžu vyberať aj fondy TAM-Raiffeisen SicherheitTB, TAM-Raiffeisen ErtragTB
a TAM-Raiffeisen WachstumTB.
Najdynamickejšie investičné riešenia doplnila v priebehu
februára 2020 nová vlajková loď v podobe Globálneho akciového fonduTB. Vďaka stratégii využívajúcej investovanie do
populárnych ETF fondov (tzv. Exchange Traded Funds/verejne obchodované fondy) prináša možnosť zarábať na akciách
viac ako 2 000 firiem z celého sveta, so širokou diverzifikáciou z globálneho i zo sektorového pohľadu. A to všetko pri
mimoriadne nákladovo efektívnych podmienkach.

Europe Banking Awards
Uznaním kvalít Tatra Asset Management je aj ocenenie „Best
Asset Manager in Slovakia“ udeľované prestížnym medzinárodným magazínom EMEA Finance v rámci udeľovania cien
Europe Banking Awards. Tatra Asset Management ho získal
niekoľkokrát. Počas svojej existencie získal viac ako 50 domácich či zahraničných ocenení.
Autor je vedúcim oddelenia produkt manažmentu TAM.
Prečítajte si, prosím, aj upozornenie č. 1 na str. 70.
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Doplnkový príjem
na dôchodku bude
potrebovať každý
Text: Lucia Ditte, Marcel Haniš
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Nástrahy solidarity

Konkurenčná výhoda

Dôchodok by mal byť obdobím zaslúženého odpočinku
a pokoja. Na druhej strane je pre mnohých zdrojom obáv
– nielen o zdravotný stav, ale aj o zásadný výpadok príjmu.
A treba si priznať, že takéto obavy sú opodstatnené. Systém vyplácania starobných dôchodkov definovaný Sociálnou poisťovňou zohľadňuje tzv. princíp solidarity. V praxi to
znamená, že vysokopríjmové skupiny obyvateľstva sa musia
pripraviť na drastický prepad svojich príjmov. Inými slovami – čím vyšší príjem, tým percentuálne nižší dôchodok.
Prieskum agentúry Focus z roku 2019 ukázal, že veľká časť
opýtaných očakáva dôchodok na úrovni aspoň 900 eur, čo
je zhruba dvojnásobok oproti dnešnému priemernému dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou.

Podpora zamestnancov v individuálnom sporení na dôchodok prostredníctvom príspevku zamestnávateľa poskytuje
firmám významnú konkurenčnú výhodu už pri výbere, ale aj
pri udržaní kvalifikovaného zamestnanca. Príspevok zamestnávateľa patrí medzi najžiadanejšie benefity a významne prispieva k efektivite sporenia a v konečnom dôsledku aj ku
kvalite života na dôchodku. Zamestnávatelia, ktorí prispievajú zamestnancom na dôchodok, môžu využiť zákonnú úľavu vo forme oslobodenia od platenia odvodov do Sociálnej
poisťovne za príspevky pre zamestnancov. Tretí pilier sa tak
stáva obojstranne výhodným benefitom.

Zodpovednosť
je na jednotlivcoch
Otázka preto neznie, či si sporiť na dôchodok, ale ako sa
naň pripraviť. Kvalita života na dôchodku je tak v konečnom
dôsledku výsledkom individuálnych volieb a stratégií. Dôchodkových produktov je niekoľko a každý z nich má svoje
pozitíva aj nástrahy. Výhodou doplnkového dôchodkového
sporenia (tzv. III. pilier) je to, že má pevne stanovený legislatívny rámec, a teda nasporené prostriedky je možné čerpať
až na dôchodku, a že ako produkt je veľmi dostupný aj pre
bežnú populáciu. Európska prax tiež ukazuje, že čím menej
sú úspory viazané, tým skôr sú spotrebované.
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DDS Tatra banky ako jediná na trhu ponúka premyslenú
koncepciu Comfort lifeTB, ktorá zohľadňuje vek klienta
a s blížiacim sa vekom odchodu do dôchodku mení investičnú stratégiu v prospech bezpečných konzervatívnejších
riešení. Aj vzhľadom na finančnú gramotnosť populácie ide
o pohodlné riešenie, pretože znižuje riziko investície.

Dôchodková kalkulačka
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela uviedla tento rok na trh prvú
trojpilierovú dôchodkovú kalkulačku. Ide o nástroj, ktorý
pomerne presne zreálňuje prehnané očakávania Slovákov
a Sloveniek, keďže ponúka komplexnú informáciu o budúcom dôchodku, pričom zohľadňuje predpokladaný negatívny demografický vývoj. V ideálnom prípade by mala slúžiť
ako iniciačná platforma pre jednotlivca na zmenu prístupu
a prebratie zodpovednosti za vlastnú budúcnosť. Viac na
www.dochodkovakalkulacka.sk.
Autormi sú produktový manažér DDS a vedúci oddelenia
produkt manažmentu DDS Tatra banky, a.s.
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Raiffeisen Capital
1
Management
Text: Pia Oberhauser
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Partner pre udržateľnú
správcovskú kvalitu.
Raiffeisen Capital Management je súčasťou najväčšej rakúskej bankovej skupiny a s podielom na trhu na úrovni
19,4 percenta (stav k máju 2020) je jedným z najväčších
rakúskych správcov aktív. Popri domácom trhu je táto investičná spoločnosť už roky veľmi aktívna aj na medzinárodnej
pôde a v mnohých krajinách západnej a východnej Európy je etablovaná ako uznávaný účastník trhu. Spoločnosť
s ústredím vo Viedni má v súčasnosti v správe aktíva vo výške 36,8 miliardy eur (stav k júnu 2020) a prevažný podiel
z nich tvoria inštitucionálni klienti.

Úspech s jasne vymedzenými
kľúčovými kompetenciami
Raiffeisen Capital Management disponuje jasne vymedzenými kľúčovými kompetenciami, v ktorých interné spravovanie
fondov – približne 70 expertov na investície – za mnoho rokov
získalo osobitné know-how. Patria k nim dlhopisové fondy –
klasické produkty, ako sú eurodlhopisy a medzinárodné dlho-

pisy, ako aj fondy s európskymi dlhopismi s vysokým úrokom
či podnikové dlhopisy, alebo fondy špecializujúce sa na východoeurópske dlhopisy. Dôležitou kľúčovou kompetenciou
je okrem toho aj oblasť stratégií zameraných na rôzne druhy
aktív (multi asset). Na strane aktív je Raiffeisen Capital Management nielen medzinárodne uznaným špecialistom na svetové vznikajúce trhy, ale aj na tematické fondy (technológie,
megatrendy, zdravotná starostlivosť, infraštruktúra, energie).
Okrem toho spoločnosť Raiffeisen Capital Management spolupracuje s najpovolanejšími medzinárodnými partnermi, aby
mohla ponúknuť perfektnú kvalitu správy nielen v oblasti vlastných kľúčových kompetencií, ale aj v ďalších triedach aktív.

Udržateľnosť v génoch
Ako zakladajúci člen iniciatívy Raiffeisen pre udržateľnosť
sa Raiffeisen Capital Management už viac ako desať rokov
hlási k hodnotám udržateľnosti. Pred niekoľkými rokmi sa
spoločnosť celkom jasne stotožnila s témou udržateľnosti.
Ústredným je pritom zakladanie a správa udržateľných investičných fondov (medzitým môžu investori investovať do
udržateľných fondových produktov vo všetkých už uvedených triedach aktív), ale nielen to. Raiffeisen Capital Management prikladá veľkú váhu aj dialógu so skupinami klientov
a zainteresovaných strán a funguje ako kontaktné miesto
pre všetky otázky súvisiace s udržateľným investovaním.
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Vynikajúca správcovská
kvalita
Významné inštitúcie pravidelne oceňujú Raiffeisen Capital
Management za udržateľné nasmerovanie a dosiahnuté
výnosy. Patrí k nim známy štandard FNG-Siegel. Všetky prihlásené fondy v oblasti udržateľného rozvoja získali žiadanú
najvyššiu známku s tromi („3-Sterne-Siegel“) alebo dvomi
(„2-Sterne-Siegel“) hviezdičkami. K oceneniam ďalej patria
napríklad „yourSRI Transparent Siegel“, „Österreichische
Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“ (rakúske
ekologické označenie pre udržateľné finančné produkty)
a „Európske logo transparentnosti Eurosif“. Keďže inštitúcie stanovujú rozdielne kritériá pre svoj výklad slova „udržateľný“, Raiffeisen Capital Management je kompatibilná
s rôznymi prístupmi k tejto téme. Okrem toho sú fondy Raiffeisen Capital Management každoročne nanovo oceňované
na základe svojej vynikajúcej výnosnosti v Rakúsku, ako aj
v zahraničí, napríklad v Nemecku (€uro-Fund-Awards, Lipper
Fund Awards), Slovinsku (MOJE finance awards) či na Slovensku (FinCentrum & Forbes).

Takmer 15 rokov distribúcie
fondov na Slovensku
Na Slovensku je spoločnosť Raiffeisen Capital Management
aktívna v oblasti distribúcie fondov od roku 2006. Aj klienti
privátneho bankovníctva v Tatra banke oceňujú investičné
fondy medzinárodne zameraného správcu aktív.

Strategické fondy Raiffeisen
Capital Management ako
základná investícia

Strategicky dobre nastavené
Strategické fondy Raiffeisen sú dobre nastavené pre rôzne
hospodárske (krízové) scenáre, údaje o výnosnosti potvrdzujú úspech jednotlivých stratégií. Napríklad Raiffeisenfonds-Sicherheit dosiahol od svojho založenia v marci 1999
ročný vývoj na úrovni 3,62 % p. a. pred zohľadnením nákladov (stav k 3. júlu 2020). Samozrejme, kapitálové trhy nie
sú jednosmernou cestou nahor, preto sú investície na kapitálovom trhu postihnuté silnými zlomami. Môže preto dôjsť
k negatívnemu vývoju hodnôt až ku kapitálovým stratám,
takže výsledky výnosnosti v minulosti neumožňujú vyvodzovať spoľahlivé závery o budúcom vývoji fondu.

Široký rozptyl pomocou
podfondov
Ako konštrukcie fondu fondov investujú fondy prevažne
v tzv. podfondoch, ktoré však nemusia byť spravované výhradne spoločnosťou Raiffeisen Capital Management, ale môžu
pochádzať aj od iných poskytovateľov fondov. Pre fondy fondov je charakteristický široký rozptyl, pretože každý podfond
potom zase investuje do mnohých jednotlivých titulov. Takto
vznikajúci rozptylový účinok slúži v zásade na zvýšenie perspektív potenciálnych výnosov a do istej miery môže znížiť
riziko. Napriek tomu sú aj v tomto prípade možné výkyvy hodnoty s nepriaznivými vplyvmi na vývoj až po kapitálové straty.
Raiffeisenfonds-Sicherheit: ročná výnosnosť netto
za 10 rokov
(v %)
16
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8

Profily rizika/výnosov strategických fondov Raiffeisenfonds-Sicherheit, -Ertrag a -Wachstum
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Referenčná hodnota
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA

Raiffeisen-Ertrag

Raiffeisen-Sicherheit

100 % dlhopisy

46

Riziko
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100 % akcie

V závislosti od vlastných cieľov a osobnej ochoty podstupovať riziká si väčšina investorov v ponuke strategických fondov Raiffeisen nájde vhodný produkt. Klienti zameriavajúci
sa na bezpečnosť si vyberú skôr fondy s vysokým podielom
dlhopisov. Klienti zameriavajúci sa na výnos uprednostňujú
fondy s ťažiskom na akciách, ktoré sú síce rizikovejšie, ale
ponúkajú vyššie možnosti na výnosy.

Zdroj: Raiffeisen KAG, vlastné výpočty, 30. júna 2020, celkové výnosy indexované
netto, vypočítané z tranže (R) VTA. Výnosnosť p. a. je vypočítaná za časové obdobie
od 31. decembra 2008 do 31. decembra 2019. Vývoj hodnôt Raiffeisen KAG počíta
na základe zverejnených cien fondu metódou OeKB. Pri počítaní vývoja hodnoty sa
nezohľadňujú individuálne náklady, ako napríklad vstupný poplatok (maximálne 3 %),
výstupný poplatok (maximálne 0 %), poplatky investorov za úschovu, ako aj dane.
V prípade ich zohľadnenia by stláčali vývoj hodnoty. Vývoj hodnôt v minulosti neumožňuje vyvodzovať spoľahlivé závery o budúcom vývoji fondu. Referenčná hodnota je
uvedená bez nákladov a nedá sa priamo investovať. Znázornenie podľa referenčnej
hodnoty vzťahujúcej sa na minulosť, ktorá sa môže odlišovať od vykazovanej referenčnej hodnoty. Na požiadanie vám bezplatne poskytneme bližšie informácie.

Referenčná hodnota
Uvedené indexy sú vždy zapísané ochranné známky. Fond
nie je od poskytovateľa ani poskytovateľov licencie sponzorovaný, napomáhaný, predávaný ani žiadnym iným spôsobom podporovaný. Počítanie a licencovanie indexu alebo

Referenčná hodnota

iBoxx Euro Overall

60,00

Uvedené indexy sú vždy zapísané ochranné známky. Fond
nie je od poskytovateľa ani poskytovateľov licencie sponzorovaný, napomáhaný, predávaný ani žiadnym iným spôsobom podporovaný. Počítanie a licencovanie indexu alebo
indexovej ochrannej známky nepredstavuje odporúčanie
kapitálovej investície. Príslušný majiteľ licencie neručí voči
tretím osobám za akékoľvek chyby v indexe. Právne poznámky poskytovateľa licencie: Pozri www.rcm.at/lizenzgeberhinweise alebo www.rcm-international.com.
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Raiffeisenfonds-Ertrag: ročná výnosnosť netto
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indexovej ochrannej známky nepredstavuje odporúčanie
kapitálovej investície. Príslušný majiteľ licencie neručí voči
tretím osobám za akékoľvek chyby v indexe. Právne poznámky poskytovateľa licencie: Pozri www.rcm.at/lizenzgeberhinweise alebo www.rcm-international.com.
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Raiffeisenfonds-Wachstum: ročná výnosnosť netto
za 10 rokov
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Zdroj: Raiffeisen KAG, vlastné výpočty, 30. júna 2020, celkové výnosy indexované
netto, vypočítané z tranže (R) VTA. Výnosnosť p. a. je vypočítaná za časové obdobie
od 31. decembra 2008 do 31. decembra 2019. Vývoj hodnôt Raiffeisen KAG počíta na základe zverejnených cien fondu metódou OeKB. Pri počítaní vývoja hodnoty
sa nezohľadňujú individuálne náklady, ako napríklad vstupný poplatok (maximálne
3,5 %), výstupný poplatok (maximálne 0 %), poplatky investorov za úschovu, ako aj
dane. V prípade ich zohľadnenia by stláčali vývoj hodnoty. Vývoj hodnôt v minulosti
neumožňuje vyvodzovať spoľahlivé závery o budúcom vývoji fondu. Referenčná hodnota je uvedená bez nákladov a nedá sa priamo investovať. Znázornenie podľa referenčnej hodnoty vzťahujúcej sa na minulosť, ktorá sa môže odlišovať od vykazovanej
referenčnej hodnoty. Na požiadanie vám bezplatne poskytneme bližšie informácie.
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Zdroj: Raiffeisen KAG, vlastné výpočty, 30. júna 2020, celkové výnosy indexované
netto, vypočítané z tranže (R) VTA. Výnosnosť p. a. je vypočítaná za časové obdobie
od 31. decembra 2008 do 31. decembra 2019. Vývoj hodnôt Raiffeisen KAG počíta
na základe zverejnených cien fondu metódou OeKB. Pri počítaní vývoja hodnoty sa
nezohľadňujú individuálne náklady, ako napríklad vstupný poplatok (maximálne 4 %),
výstupný poplatok (maximálne 0 %), poplatky investorov za úschovu, ako aj dane.
V prípade ich zohľadnenia by stláčali vývoj hodnoty. Vývoj hodnôt v minulosti neumožňuje vyvodzovať spoľahlivé závery o budúcom vývoji fondu. Referenčná hodnota je
uvedená bez nákladov a nedá sa priamo investovať. Znázornenie podľa referenčnej
hodnoty vzťahujúcej sa na minulosť, ktorá sa môže odlišovať od vykazovanej referenčnej hodnoty. Na požiadanie vám bezplatne poskytneme bližšie informácie.

Referenčná hodnota
Uvedené indexy sú vždy zapísané ochranné známky. Fond
nie je od poskytovateľa ani poskytovateľov licencie sponzorovaný, napomáhaný, predávaný ani žiadnym iným spôsobom podporovaný. Počítanie a licencovanie indexu alebo
indexovej ochrannej známky nepredstavuje odporúčanie
kapitálovej investície. Príslušný majiteľ licencie neručí voči
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tretím osobám za akékoľvek chyby v indexe. Právne poznámky poskytovateľa licencie: Pozri www.rcm.at/lizenzgeberhinweise alebo www.rcm-international.com.
Referenčná hodnota (v %)
Váha
MSCI AC World Net USD
iBoxx Euro Overall
JPM GBI Global EUR

65,00
5,00
10,00

ICE BofA Euro High Yield Constrained ex
Subordinated Financials

5,00

Hedge Fund Research HFRX Global
Hedge Fund EUR Index

5,00

JPM GBI Germany 1-3 Y

5,00

Bloomberg Commodity ex-Agriculture
and Livestock TR hedged EUR

5,00

Zverejnené prospekty, ako aj informačné dokumenty pre
klientov (Kľúčové informácie pre investorov) uvedených
fondov sú vám k dispozícii na stránke unter www.rcm.at
v nemeckom jazyku alebo na stránke www.rcm-international.
com v anglickom a slovenskom jazyku.

-Wachstum alebo použitých techník riadenia vykazuje tento
fond zvýšenú volatilitu, t. j. hodnoty podielov sú vystavené
aj v rámci krátkych období veľkým výkyvom nahor a nadol,
pričom nie je možné vylúčiť ani kapitálové straty. Investičnou stratégiou Raiffeisenfonds-Sicherheit, Raiffeisenfonds-Ertrag a Raiffeisenfonds-Wachstum je prevažne investovať
do iných investičných fondov. Ustanovenia fondu Raiffeisenfonds-Sicherheit, Raiffeisenfonds-Ertrag a Raiffeisenfonds-Wachstum schválil úrad FMA. Raiffeisenfonds-Sicherheit,
Raiffeisenfonds-Ertrag a Raiffeisenfonds-Wachstum môžu
investovať viac ako 35 % aktív fondu do cenných papierov/
nástrojov peňažného trhu týchto emitentov: Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Spojené
štáty americké, Kanada, Austrália, Japonsko, Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Holandsko, Švédsko, Španielsko.
Raiffeisenfonds-Wachstum vykazuje zvýšenú volatilitu, t. j.
hodnoty podielov sú vystavené aj v rámci krátkych období
veľkým výkyvom nahor a nadol, pričom nie je možné vylúčiť
ani kapitálové straty.
Toto je marketingové oznámenie spoločnosti Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, Mooslackengasse 12, 1190 Wien. Obsah
týchto podkladov nepredstavuje ponuku, odporúčanie na
predaj ani kúpu, ani investičnú analýzu.
Dátum: 30. jún 2020
Autor: PR professional, Raiffeisen Group Communications
Raiffeisen Capital Management v tomto texte predstavuje Raiffeisen Kapitalanlage GmbH.
2
Vývoj hodnôt Raiffeisen KAG počíta na základe zverejnených cien
fondu metódou OeKB. Pri počítaní vývoja hodnoty sa nezohľadňujú
individuálne náklady, ako napríklad výstupný poplatok, poplatky investorov za úschovu, ako aj dane. V prípade ich zohľadnenia by stláčali vývoj hodnoty. Vývoj hodnôt v minulosti neumožňuje vyvodzovať
spoľahlivé závery o budúcom vývoji fondu.
1

Investície vo fonde sú vystavené riziku výkyvov hodnoty alebo kapitálových strát.
V rámci investičných stratégií Raiffeisenfonds-Sicherheit,
Raiffeisenfonds-Ertrag a Raiffeisenfonds-Wachstum sa môže
prevažne (vzhľadom na riziko, ktoré s tým súvisí) investovať
do derivátov. Na základe zloženia fondu Raiffeisenfonds-
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Certifikáty
od Raiffeisen
Centrobank
Text: Michal Polin
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Priekopníci v investičných
certifikátoch (nielen) na
slovenskom trhu.
Raiffeisen Centrobank AG (RCB) je poprednou investičnou bankou a kompetenčným centrom pre akcie a deriváty
v Rakúsku a v strednej a vo východnej Európe. RCB pokrýva celé spektrum služieb a produktov týkajúcich sa akcií,
derivátov a kapitálových transakcií tak burzových, ako aj
mimoburzových, pričom patrí k priekopníkom a lídrom na
trhu v oblasti štruktúrovaných produktov. Banka bola založená v roku 1973 ako Centro Internationale Handelsbank
AG vo Viedni a v roku 2001 sa stala súčasťou skupiny
Raiffeisen, keď bola premenovaná na Raiffeisen Centrobank AG. Raiffeisen Bank International AG je v súčasnosti
100 % vlastníkom RCB. Spolupráca RCB a Tatra banky sa
začala v roku 2006, keď mali klienti privátneho bankovníctva
prvýkrát možnosť rozšíriť svoje tradičné investičné portfólio
o nový inovatívny produkt – investičný certifikát.
Certifikáty, teda štruktúrované dlhopisy, sú neodmysliteľnou
súčasťou klientskych portfólií v privátnom bankovníctve
Tatra banky. Investori môžu využiť exkluzivitu pravidelných
primárnych úpisov nových, na mieru šitých produktov, alebo
si vybrať zo širokej palety existujúcich produktov na sekundárnom trhu. Najobľúbenejšie investičné produkty od RCB
sú bonusové a expresné certifikáty.

Bonusové certifikáty dávajú investorom možnosť získať vopred stanovený „bonusový“ výnos a súčasne chránia investovaný majetok až k úrovni ochrannej bariéry. Znamená to,
že investor získa výnos v prípade, že sa sledované podkladové aktívum bude nachádzať vždy počas trvania certifikátu nad úrovňou bariéry. V porovnaní s priamou investíciou,
napríklad do akcií, môžu predstavovať bonusové certifikáty
nižšie riziko a dávajú možnosť investorom zarábať nielen na
rastúcich, ale dokonca aj stagnujúcich či klesajúcich trhoch.
O úspechu exkluzívnych bonusových certifikátov hovoria aj
samotné čísla – 100 % úspešnosť všetkých 44 splatených
bonusových certifikátov s atraktívnym výnosom. Úspešnosť
100 % znamená, že ani jeden certifikát nedosiahol alebo
nenarušil počas trvania do splatnosti úroveň bariéry a bol
splatený s maximálnym výnosom. Tabuľka 1 zobrazuje výkonnosť na mieru šitých bonusových certifikátov pre privátne bankovníctvo Tatra banky.
Tab. 1: Prehľad výkonnosti splatených bonusových
certifikátov
Celkový priemerný
výnos

Priemerný p. a.
výnos

EUR

25,59 %

5,63 %

USD

32,88 %

6,08 %

PLN

27,56 %

7,57 %

CZK

23,33 %

4,28 %

Mena

Stav k 1. 8. 2020, pozorovanie od 1. 1. 2012, zdroj: www.rcb.at
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Expresné certifikáty poskytujú príležitosť dosiahnuť zaujímavý výnos s možnosťou predčasného splatenia už od prvého roku trvania, ak sa hodnota sledovaného podkladového
aktíva (zvyčajne akciového indexu) bude nachádzať v rozhodný deň na tzv. „úrovni predčasného splatenia“. Úroveň
predčasného splatenia býva zvyčajne nastavená na počiatočnej úrovni podkladového indexu na začiatku trvania certifikátu a v závislosti od nastavenia produktu môže dokonca
postupom času klesať. Výhodou expresných certifikátov
v porovnaní s priamou investíciou do podkladového aktíva
je vopred stanovený ročne rastúci výnos, nižšie riziko vďaka
dodatočnému ochrannému mechanizmu – bariére, a taktiež
možnosť každoročného predčasného splatenia pred konečným dňom splatnosti. Inteligentné nastavenie slovenských
emisií expresných certifikátov zabezpečilo okrem atraktívneho výnosu aj 100 % úspešnosť všetkých 16 predčasne
splatených expresných certifikátov. Tabuľka 2 zobrazuje
priemerný ročný výnos a priemerné trvanie na mieru šitých
expresných certifikátov pre privátne bankovníctvo Tatra banky.
Tab. 2: Prehľad výkonnosti splatených bonusových certifikátov
Priemerný ročný
výnos

Priemerné trvanie
investície

EUR

6,66 %

1,25 roka

USD

8,88 %

1,5 roka

PLN

8,63 %

1,33 roka

CZK

7,50 %

1 rok

Mena

Stav k 1. 8. 2020, pozorovanie od 1. 1. 2012, zdroj: www.rcb.at

Certifikáty predstavujú inovatívnu alternatívu oproti štandardným investičným nástrojom. Správne nastavenie parametrov produktu môže viesť k dosiahnutiu požadovaného
cieľa. Preto RCB v spolupráci s Tatra bankou pravidelne
emituje certifikáty, ktoré odzrkadľujú aktuálne investičné potreby klientov naprieč celým spektrom rizikovej tolerancie
– od konzervatívnych, ktorých cieľom je maximalizácia
bezpečnosti, až po dynamické, ktoré sú zamerané na maximalizáciu výnosu.
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Okrem vytvárania investičných certifikátov poskytuje RCB
aj komfortný pred- a popredajný servis. Samozrejmosťou
sú transparentnosť, teda možnosť sledovať aktuálnu trhovú
cenu investície, a permanentná likvidita, ktorá dáva investorom istotu, že vedia svoj certifikát odpredať kedykoľvek pred
skončením jeho trvania.
Autor je Chairman of the Management Board, Raiffeisen
Centrobank AG Slovak branch
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Zlato ako doplnok
do portfólia
Text: Ján Vangor, odborná revízia: Richard Zpěvák
Dátum vytvorenia aktualizácie článku: 9. 8. 2020

Hovorí sa, že ten kto pozná minulosť, je pripravený porozumieť budúcnosti. Ak by sme sa pozreli do minulosti, videli by
sme zlato ako uchovávateľa hodnoty. Ako spôsob, ktorým
do relatívne malého obsahu vieme ukryť neskutočné bohatstvo. Stačilo by sa nám pozrieť na nie tak dávne obdobie,
v ktorom si ľudia nechávali vyrábať zlatý chrup, aby mali svoje bohatstvo vždy pri sebe. Nevideli by sme úmysel zarobiť
v krátkom čase na raste jeho hodnoty. Naopak, cieľom je
mať „zlatú rezervu“, ktorá majiteľovi uchováva kúpyschopnosť určitej časti majetku aj napriek vojnám, hospodárskym
recesiám či štátnym prevratom. Investiční mágovia či portfólioví manažéri hovoria, že fyzické zlato by malo tvoriť do
10 percent majetku. Samozrejme, je na zvážení investora, či
bude zlatu dôverovať a zabezpečí si tak svoju vlastnú „zlatú
rezervu“. No ak sa pozrieme do minulosti – bolo zlato niekedy bezcenné?

Od medicíny po ovládnutie
sveta
Zlato sa pred tisíckami rokov považovalo za drahý a unikátny
kov. Kov pridávajúci svojmu majiteľovi status a postavenie
v spoločnosti. A tieto vlastnosti si uchovalo dodnes.

Začalo sa to v Indií zhruba 4-tisíc – 5-tisíc rokov pred n. l., keď
sa zlato prvotne používalo ako prímes do niektorých liečiv
v medicíne. Ako čas plynul, zlato sa postupne objavovalo vo
veľkých ríšach, ako boli Sumer, Provincia Chu v Číne, Egypt
či v Rímskej ríši. Medicínske využitie zlata bolo postupne
doplnené dekoračným využitím na zdobenie rôznych predmetov od rituálnych nádob, masiek, zbraní či hrobov. Samozrejmé boli ručne vyrábané šperky, ktoré jednak okrášľovali
vládcov, ale aj poukazovali na ich postavenie v spoločnosti.
Hodnoverným príkladom sú vyzdobené hrobky egyptských
faraónov. Konkrétne hrobka faraóna Tutanchamóna bola
nájdená v roku 1922 a jej vnútro pozostávalo z rôznych zlatých predmetov. Samotný vnútorný sarkofág Tutanchamóna
je z čistého zlata a váži viac ako 110 kilogramov.
Zlato v podobe mincí na seba nenechalo dlho čakať. Po
počiatočnom používaní zlatých plieškov, kociek (v Číne
pod názvom ying yuan) a tehličiek prišli na rad aj prvé
zlaté mince. Tie boli vyrazené zhruba v 6. storočí pred n. l.
v oblasti Lýdie, na dnešnom území Turecka. Zo začiatku sa
používali ako uchovávateľ hodnoty a boli uložené v pokladniciach. Na rozdiel od rozšírenejších strieborných mincí tie
zlaté neboli v obehu. Priekopníkmi v používaní zlatých mincí boli Peržania a ich zlaté dareiky. Porovnateľnou „zlatou“
mocnosťou bolo Kartágo. Postupom času sa aj v Európe
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presadzovali zlaté mince. Prispelo k tomu rozširovanie sa
Rímskej ríše po vtedy známom svete, a postupná razba tzv.
rímskych aureusov.

Fyzické zlato a zlaté cenné
papiere

Ďalšími storočiami si zlato upevnilo svoje postavenie ako
najhodnotnejší kov a začalo sa objavovať v rôznych podobách. Vo Florencii sa v 12. storočí začali raziť dukáty, ktoré
pretrvali storočiami až po Rakúsko-Uhorsko, kde sa aktívne
používali. Svedčí o tom aj nález Košického zlatého pokladu.
Ten obsahuje 2 920 kusov zlatých mincí, ako aj zlatú reťaz,
ktorých pôvod siaha do roku 1402. Mince sa postupne začali raziť po celej Európe od Francúzska (frank), Nemecka
(gulden), Anglicka (florin) až po Španielsko (pistole) či Rusko (imperiál).

Zlato v podobe investície je dostupné v rôznych formách.
Fyzické zlato je dostupné v podobe investičných zlatých
mincí, tehličiek, prípadne zlatých šperkov. Hmotnosť zlatých
mincí sa udáva v trojských unciach, 1 trojská unca zlata váži
31,103 gramu. Naopak, hmotnosť zlatých tehličiek sa udáva
v gramoch a sú dostupné od 1-gramových tehličiek po 1-kilogramové tehličky. Kvalita zlata sa udáva v karátoch, resp.
podľa jeho rýdzosti. Najrýdzejšie je 24-karátové zlato, ktoré
sa označuje aj kvalitou 999/1000.
Na finančných trhoch existujú aj rôzne cenné papiere,
ktorých hodnota kopíruje cenu zlata. Jedným z príkladov
sú ETF fondy, t. j. Exchange Traded Funds. Výhodou tohto
typu investície sú nižšie náklady, pretože investor reálne nedrží v rukách zlato a nemusí ho nikam uložiť a poistiť proti
krádeži. Výhodu predstavuje aj rýchla možnosť odpredaja
takéhoto cenného papiera, teda likvidita. Avšak investor reálne nevlastní fyzické zlato, ale iba cenný papier a vo väčšine prípadov si nemôže uplatniť zámenu cenného papiera
za zlato.

Zlato pohodlne do vašich rúk
Tatra banka bola prvou bankou, ktorá umožnila od roku
2009 svojim klientom nakupovať zlato priamo z rakúskej
mincovne Münze Österreich AG vo Viedni. Mince Wiener
Philharmoniker, ako aj tehličky rôznych hmotností sa tam
vyrábajú v tej najvyššej rýdzosti a kvalite 999/1000. Tatra
banka tak klientom zjednodušila spôsob nákupu, a to hlavne odstránením rôznych sprostredkovateľov.
V prípade, ak by sa klient rozhodol pre predaj svojho zlata,
Tatra banka od neho spätne odkúpi fyzické zlato, ktoré si
cez Tatra banku v minulosti nakúpil. V prípade držby zlata
mimo Tatra banky sa pred procesom spätného odkúpenia
overuje pôvod zlata. Výhodou pri nakupovaní a spätnom
odpredávaní zlata je, že v týchto prípadoch sa neuplatňuje
daň z pridanej hodnoty, ako aj daň zo zisku na hodnote
zlata.

Prípad núdze alebo darček
Fyzické zlato je v krajných prípadoch (worst case scenarios)
možné využiť hneď niekoľkými spôsobmi. V prípade vojny
alebo prevratu sa so zlatom dá manipulovať a nie je ukotvené k ničomu a nikomu, v porovnaní napríklad s nehnuteľnosťami. Majiteľ zlata môže so zlatom bez obmedzení

Cena zlata vs. výška inflácie
(v USD a v %)
2 200

16

2 000

14

1 800

12

1 600

10

1 400

8

1 200
6
1 000
4

800

2

600

0

400

Cena zlata/1 tr. unca v USD

52

Výška inflácie v %

Graf bol zostavený 9. 8. 2020 a poukazuje na vývoj ceny zlata (trojskej unce v USD) od 1. 9. 1971 do 7. 8. 2020 .
Zdroj: Federal Reserve bank of St.Louis, Bureau of Labor Statistics
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Mince a tehličky mnoho investorov nakupuje aj ako darčeky pre rodinných príslušníkov. Na jednej strane uchovávajú
hodnotu a zo sentimentálneho hľadiska sú po nejakom čase
peknou spomienkou na blízku osobu.

Vývoj ceny zlata za obdobie
od roku 2016 po súčasnosť
Zlato je vhodným doplnkom do portfólia, avšak je s ním
spojená aj určitá miera rizika. Na jednej strane sa zlato ťaží
čoraz náročnejšie a jeho objem na svete sa znižuje, čo by
malo viesť k rastu jeho ceny. Na druhej strane môže cena
zlata z krátkodobého hľadiska výraznejšie meniť svoju hodnotu (napr. zlatý boom od roku 2008, v ktorom sa zlato dostalo z úrovne 800 amerických dolárov za trojskú uncu na
1 800 dolárov a následne postupne klesalo k úrovni 1 000
amerických dolárov). V porovnaní s investíciami s dividendovými výnosmi, prípadne kupónovými výnosmi zlato investorovi neprináša žiaden úrok. Preto je dôležité brať zlato
ako dlhodobý doplnok do portfólia, ktorého zastúpenie by
nemalo presiahnuť 10 % majetku investora.
Pri čítaní prvej verzie tohto článku, v roku 2016, sme sa pozerali na graf, na ktorom sa cena 1 trojskej unce rovnala
zhruba 1 300 dolárom. Na aktualizovanom grafe na predchádzajúcej strane môžeme vidieť vývoj ceny zlata doplnený o obdobie medzi rokom 2016 a 2020 (cena za 1 trojskú
uncu k 7. 8. 2020 v amerických dolároch). Môžeme vidieť,
že sa cena zlata v tomto sledovanom období pohybovala
v rozmedzí od 1 100 dolárov po 1 350 dolárov. Dané obdobie nebolo charakteristické recesiou, resp. sa v tomto
období nenachádzal „spúšťač“ rastu ceny zlata. Ak sa pozrieme na vývoj hodnoty inflácie, vidíme, ako sa postupne
znížila v období od roku 2016 do 2020 z priemernej úrovne
2,5 percenta na aktuálnu úroveň 0,6 percenta (hodnota
inflácie za jún 2020). Podobne ako v predošlom vydaní
článku môžeme usúdiť, že cena zlata opätovne nekoreluje
s vývojom inflácie. Je to tak v tomto období, ako aj bolo
počas finančnej krízy v roku 2008. Príčinou je cielené zameranie investorov na nákup zlata počas týchto období.

(o zhruba 13 percent). Tento pokles môžeme pripísať všeobecnému poklesu na všetkých typoch aktív. Avšak následný obrat v cene zlata logicky zodpovedá tomu, čo sa
zatvorením ekonomík vo svete docielilo. Prvotná panika sa
časom zmenila na postupné zatváranie výrobných závodov,
letísk a rôznych iných typov prepráv, až sa niektoré krajiny
uzatvorili natoľko, že ľudia smeli ísť na nákup len v určenom
čase. Takéto opatrenia sa logicky podpísali na postupnom
raste nezamestnanosti po celom svete (napr. v Spojených
štátoch amerických z 3,5 % na 30 %), pumpovaní nekrytej
likvidity do obehu centrálnymi bankami (napr. v Európe
uvoľňuje Európska centrálna banka postupne do obehu
balík vo výške 750 miliárd eur), alebo dokonca v niektorých
krajinách prišlo k nelogickému prehliadaniu závažnosti
ochorenia COVID-19. Aj tieto dôsledky paniky a pandémie
zapríčinili to, že zlato sa od 18. marca postupne vyšplhalo z úrovne 1 477 dolárov za 1 trojskú uncu na hodnotu
2 032,56 dolára za 1 trojskú uncu (7. 8. 2020). Narástlo tak
o 37,5 %. Zaujímavé ohodnotenie rizika a neistoty vo svete,
nemyslíte?
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cestovať. Zlato mu poskytne zdroj majetku, za ktorý si bude
môcť zabezpečiť k životu to, čo bude potrebovať. Zlaté tehličky, ako aj mince sú pomerne ľahko deliteľné. Preto ich majiteľ nebude mať problém s ich rozdelením na menšie časti.
V porovnaní s inými investíciami sa cena zlata v krízových
situáciách mnohonásobne zvyšuje.

Samozrejme, netreba sa dať zlatom a krátkodobým vývojom
jeho ceny oklamať. Nehovoríme, že jeho cena nemôže ďalej
rásť. Túto skutočnosť nevie nik. Ocenenie zlata je postavené
na dopyte a ponuke a tú tvoria všetci účastníci kapitálového
trhu. Ak sa však pozrieme do histórie (z ktorej by sme sa
mali učiť), začína sa tento rastový scenár podobať na rok
2011/2012, v ktorom sa cena zlata vyšplhala na úroveň
1 889 dolárov za 1 trojskú uncu. Následne cena postupne
skorigovala na úroveň 1 200 dolárov, na ktorej sa priemerne počas rokov 2014 až 2019 držala.
Na druhej strane, ak sa pozrieme na obdobie, ktoré nás
čaká, nie je to pre cenu zlata až také zlé východisko. Pomaly klesajúca nezamestnanosť, v spojitosti s postupným
oživovaním ekonomík v celom svete, cene zlata len prospieva. Centrálne banky budú zrejme aj počas roka 2021 do
ekonomík pumpovať nové peniaze, a tým zvyšovať likviditu
na finančnom trhu (otázkou je, ako sa bude vyvíjať inflácia). Analytické odhady o oživovaní globálnej ekonomiky
prechádzajú od modelu oživenia v tvare písmena V k modelu oživenia v tvare znaku spoločnosti NIKE. Tak či onak,
úloha zlata vo vašom majetku sa potvrdila práve v takejto
kritickej situácii. Ak ešte len uvažujete o zlate ako stabilnom
a dlhoročnom doplnku do vášho portfólia, vaše zmýšľanie
o tomto kroku je vhodné. Váš privátny bankár vám rád zodpovie vaše otázky.
Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.
Zdroje:

Ako sme uviedli vyššie v článku, zlato historicky slúži ako
uchovávateľ hodnoty. Môžeme usúdiť, že dopyt po zlate sa
zvyšuje v obdobiach recesie, ako aj v krízových časoch (vojna, uzatváranie hraníc v dôsledku chorôb a pod.). Práve posledné zmienené sme zažili (a stále zažívame) v tomto roku.
Rok 2020 môžeme charakterizovať ako zaujímavý, keďže
sme si prešli akciovým rastom počas začiatku roka. Následne sme prežili niečo, čo tu nebolo 100 rokov, a to čiastočné
uzavretie svetovej ekonomiky v dôsledku šírenia choroby
COVID-19, čo vyústilo do aktuálnej pandémie. Uzavretie ekonomiky malo za následok poklesy akciových indexov o 30 až
40 percent, keďže na akciovom trhu nastali výpredaje v obavách zo šírenia choroby. Cena sa znižovala aj pri iných aktívach, akými sú rôzne meny, drahé kovy, dlhopisy a pod.

http://geology.com/usgs/gold/
https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/egypt-art/
new-kingdom/a/tutankhamuns-tomb
http://www.gold.org/jewellery/heritage
https://www.britannica.com/biography/Croesus
http://www.numismaster.com/ta/inside_numis.jsp?page=history-gold-coins
http://www.infoportal.vzacne-mince.sk/infoportal_clanky.php?id=18&UG_hodnota_id=21&UG_page_zq=1
http://goldprice.org/gold-price-history.html
http://www.investopedia.com/articles/investing/031913/most-affordable-way-buy-gold-physical-gold-or-etfs.asp
Dáta ku grafom (cena zlata, ako aj inflácia):
Cena zlata: https://fred.stlouisfed.org/series/GOLDAMGBD228NLBM
Inflácia: http://www.usinflationcalculator.com/inflation/historical-inflation-rates/
http://www.dollartimes.com/inflation/inflation.php?amount=1&year=1971

Paradoxne, v druhej polovici marca, počas ktorej sa na
akciových trhoch rozpútalo peklo, oslabila aj cena zlata

http://www.macrotrends.net/1333/historical-gold-prices-100-year-chart
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Investovanie
do šperkov

Text: Michaela Polačková

189x160_1.indd 1

Index luxusných investícií
zaznamenáva v tejto dekáde
pozoruhodné zmeny.

Apetít rastie
Index luxusných investícií podľa investičnej spoločnosti
Knight Frank vzrástol za posledných desať rokov o 145 percent. Rast tohto indexu v prvom kvartáli roku 2019 zrkadlí nárast cien luxusných komodít. V prvej desiatke najvýnosnejších
luxusných investícií sa umiestnili whisky, mince, autá, umenie,
víno, farebne diamanty a šperky, hodinky, známky a nábytok.
Okrem finančných argumentov je takáto kúpa aj vyjadrením
dobrého vkusu, prestíže, či zhmotnením zberateľskej vášne.
Jedno je však isté, dopyt po luxusných investíciách bude rovnako rásť aj v budúcnosti. S najvyšším zhodnotením kraľujú
indexu luxusných investícií vzácne zberateľské druhy whisky,
pozoruhodné zhodnotenie 148 percent vykazuje aj investícia
do umenia.

Dekáda investičných šperkov
Index luxusných investícií vykazuje stabilne zhodnotenie šperkov 112 percent za posledných desať rokov a spoločnosť ALO
diamonds potvrdzuje zhodnotenie farebných diamantov 113
percent už počas piatich rokov. Vzhľadom na vyváženie por-

tfólia investiční odborníci odporúčajú, aby diamanty a investičné šperky tvorili desať percent hodnoty majetku. Od druhej
polovice druhého desaťročia zaznamenávajú aukčné siene aj
18/11/20
výnimočné predaje šperkov, ktoré sa klasifikujú ako investičné.
Osadením drahokamov do šperku sa totiž ich hodnota zvyšuje
až o dvadsať percent. V súčasnosti sa na svetovom trhu luxusného tovaru odzrkadľuje sila ekonomického rastu Číny a Indie,
kde kupci už tradične oceňujú majstrovsky spracované šperky.

11:57

Diamanty sú večné
Diamanty sa ako jediná komodita hrdia hodnotou, ktorá za
posledných sto rokov neklesla, takže predstavujú dlhodobú,
výhodnú a bezpečnú formu investície. Samotný diamant sa
označuje ako investičný na základe medzinárodne stanovených pravidiel, pričom základným kritériom je váha kameňa od
jedného karátu vyššie a následne sa posudzujú jeho farba a
čistota.

Spoľahlivosť a dôvera
Predajca musí byť schopný doložiť pôvod a certifikáciu diamantov. Nižšia cena skrýva riziká, akými sú nelegálny pôvod či
nepatričné zafarbenie a falošné certifikáty často pochádzajú
z online predaja. Napriek ére internetu zostáva osobný predaj
u odborníka stále najbezpečnejšou formou investície.
www.alo.sk
V prípade záujmu kontaktujte svojho privátneho bankara.
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Investovanie
do nehnuteľností
Text: Matej Žamboch
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Nákup či predaj cenných papierov, uzatvorenie obchodu
s investičným zlatom a mnoho ďalšieho patria ku komplexnej
ponuke služieb privátneho bankovníctva Tatra banky. Nevyhnutnou súčasťou je taktiež sprostredkovanie kúpy a predaja
nehnuteľností, pretože ide o stále obľúbenú súčasť investičného portfólia. Klient teda môže túto otázku s dôverou riešiť
priamo so svojím privátnym bankárom. V spolupráci s odborným garantom – zmluvným partnerom Tatra banky – realitnou agentúrou RE/MAX Elite je pre klienta zabezpečený celý
proces predaja, ale aj kúpy nehnuteľností na vysokej úrovni
cieleného marketingu s využitím bohatých obchodných skúseností v danom segmente, pričom profesionálny právny servis pre klienta je samozrejmosťou. Spolupráca s odborným
garantom RE/MAX, ktorý pôsobí na slovenskom trhu od roku
2005, prináša do procesu predaja, prenájmu, kúpy či správy
nehnuteľností väčšiu flexibilitu a rýchlejšie dosiahnutie požadovaného výsledku. Všetky výhody spojenia dvoch silných
etablovaných značiek ponúkajú klientom ideálne možnosti,
ako efektívne zhodnotiť svoj kapitál.
Proces predaja nehnuteľnosti sa začína odbornou konzultáciou, prieskumom trhu, cenovou analýzou a stanovením
maximálnej možnej ceny. Nasleduje profesionálna príprava
nehnuteľnosti na predaj, príprava propagácie, ktorej spracovanie má vplyv na rýchlosť predaja. Ďalej meranie dopytu,
samotný predaj a v konečnej fáze prevod vlastníckych práv.
Nezabúda sa ani na tzv. popredajný servis.
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Inovatívny mix predajných kanálov výrazne zvyšuje efektívnosť a rýchlosť predaja nehnuteľností. Hlavným cieľom je
predať za najvyššiu možnú cenu a v čo najkratšom čase.
Okrem štandardných postupov, ako je prezentácia nehnuteľnosti na všetkých najväčších realitných portáloch, je
k dispozícii direct marketing na špecifické cieľové skupiny,
oslovovanie aktuálnych databáz dopytujúcich klientov, plat-

forma na predaj prémiových nehnuteľností a prezentácia
v aplikácii Tatra banka AllExclusive. Zalistovaním nehnuteľnosti do systému RE/MAX klient tiež automaticky využíva
unikátny systém spolupráce medzi maklérmi RE/MAX po
celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Prezentovaná nehnuteľnosť má exkluzívny status. Jej ponuka je jedinečná na trhu
a zároveň bez dodatočných nákladov môžu všetci realitní
makléri v sieti spárovať dopyty od svojich klientov.
Každá fáza procesu má svoje špecifiká, časovú, ale aj finančnú náročnosť, a preto nie je možné tento proces realizovať bez uzatvorenej zmluvy o výhradnej spolupráci – exkluzivite, ktorá prináša benefity pre všetky zúčastnené strany.
Využitím exkluzívnej formy spolupráce s naším zmluvným
partnerom získava klient nadštandardný servis, štatisticky
dosahuje najvyššiu možnú predajnú cenu a celkové skrátenie doby predaja nehnuteľnosti. Exkluzívna forma spolupráce zároveň poskytuje klientovi profesionálnu kontrolu počas
celého procesu predaja, kúpy alebo prenájmu nehnuteľnosti.
Podobne tak pri predaji, ako aj pri kúpe nehnuteľnosti je pre
klienta k dispozícii full servis. Na základe individuálnych požiadaviek klienta sú zabezpečené všetky fázy procesu pri
kúpe nehnuteľnosti od jej vyhľadávania naprieč celým trhom
z verejných a neverejných ponúk cez zastupovanie v rámci
vyjednávania podmienok jej nadobudnutia s cieľom získať
pre klienta čo najväčšiu hmotnú výhodu až po úspešné
ukončenie obchodu a taktiež popredajný servis.
V prípade záujmu klienta o službu v oblasti realít je prvým
krokom kontaktovanie svojho privátneho bankára.
Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.
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Umenie investovať
do umenia

Text: Pavol Weiss

Galéria White & Weiss sa od
svojho vzniku orientuje na
súčasné umenie. Manželov
Weissovcov ku galérii priviedlo zberateľstvo a podpora
mladých umelcov.
Výstavný program je obsadený na dva roky dopredu
a sústreďuje sa najmä na tradičné médiá – maľbu a sochu.
Umelcov, ktorých vystavujú, si vyberajú na základe kvality
ich tvorby a potenciálu a pri výstavách spolupracujú so špičkovými teoretikmi a kurátormi.

Aké služby najčastejšie
využívajú klienti privátneho
bankovníctva?
Zaujímajú sa najmä o kúpu overených mien, chcú vedieť,
akú hodnotu majú diela v ich zbierke. Pri súčasnom umení
sú skôr opatrní a neistí.

Sú konzervatívni?
Máloktorý z klientov si uvedomuje, že naši najvýznamnejší
a najdrahší umelci – Galanda, Fulla, Majerník, Weiner-Kráľ,
Jasusch či galandovci kedysi tiež boli mladí a mali rovnaké
existenčné problémy, ako naši súčasní. U mladých maliarov,
ktorých diela môžete vidieť v galérii, je najúžasnejšie to, že
aj sa stávate spolutvorcami maliarovho príbehu. Dielo, ktoré kúpite v galérii, v konečnom dôsledku pomôže umelcovi
ďalej tvoriť.

Kde vidíte problém pri predaji
súčasného umenia?
Klienti zvyčajne nedokážu rozlíšiť kvalitu od lacného marketingu, ale čas vždy ukáže, kto je dobrý. Množstvo mainstreamových umelcov venuje viac času vlastnej sebaprezentácii
v „smotánkach“ ako vlastnej tvorbe.

Prečo sa radšej orientujú na
už overených autorov?
Lebo nakupujú ušami a nie očami. Chcú si kúpiť dielo niekoho overeného, asi očakávajú zhodnotenie, pritom cenové
nárasty sú najvýraznejšie práve pri súčasnom umení. Sú
mladí autori, ktorí sa dokážu zhodnotiť rádovo v stovkách
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Pavol Weiss (1962)
Spisovateľ a dramatik, zberateľ a galerista. Je autorom románov Žime, potom uvidíme a Traja priatelia, pre deti napísal
knihy Tajomný mlyn v Karpatoch a Turecký poklad. V Divadle
Astorka hrali jeho hry Priateľky a Bajmann Brothers, v SND
debutoval dystopickou drámou Zo života ľudstva. Je víťazom
súťaže Dráma 2020. S textom Bolo nás jedenásť získal zároveň
aj cenu Rádia Devín a cenu Divadla J. Palárika v Trnave.

percent. Ako galeristi sa snažíme našim klientom radiť tak,
aby ich investícia bola rozdelená aj smerom k overeným
umelcom, ale aj k súčasným.

Aký je najväčší problém
súčasného trhu s umením?
Okrem spomínanej nedôvery k súčasnému umeniu je to
veľké množstvo falzov. Je podozrivé kupovať Benku za pár
tisícoviek, či olej od Galandu za úžasne dobrú cenu. To, že
môže ísť o falzifikáty, mnohým klientom ani nenapadne, pretože k dielam býva priložený fundovane znejúci chemickotechnologický rozbor farieb od nejakého inžiniera, či úradne
znejúci znalecký posudok od znalca, ktorý síce má okrúhlu
pečiatku, ale je špecialista na nábytok. Laik tieto detaily nerieši, my áno.

Máte nejakú konkrétnu
skúsenosť z posledného
obdobia?
Klient si chcel kúpiť špičkové veľkoformátové dielo I. Weinera-Kráľa z tridsiatych rokov. Obraz so zachytením atmosféry
bratislavského podhradia vyzeral originálne, mal však jednu
chybu – vežičky na hrade boli z rokov šesťdesiatych, vtedy
ich totiž zrekonštruovali. Falzifikátor si to neuvedomil, laik si
to nevšimol a nekompetentný znalec o vežičkách ani nevedel. Klientovi som ušetril vyše stotisíc eur.
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Ako sa vyhnúť problémom pri
kúpe umenia?
1.	Klientom odporúčame, aby si kupovali diela len od overených subjektov, ktoré garantujú návratnosť peňazí
v prípade pochybností.
2.	Lepšie je kupovať diela, ktoré sú už publikované, či boli
vystavované.
3.	Nikdy nekupovať od priekupníkov, vždy rokovať priamo
s majiteľmi.
4.	Ak idete investovať veľkú sumu, overte si pravosť diela
nezávislým znalcom, alebo požadujte dva nezávislé posudky. Nezávislé!
5.	Navštevujte galérie a študujte diela svojich obľúbených
autorov.
6.	Kupujte si knihy, monografie, odbornú literatúru a občas
v nich aj prelistujte.
7.	Nedajte sa obalamutiť rýchlou a výhodnou kúpou!
8.	Vyberajte si aj medzi súčasnými žijúcimi autormi. Tam riziko falzifikátov úplne odpadá.

Prečo je zaujímavé kupovať
diela súčasných žijúcich
autorov?
Vytvárate budúcnosť. Máte možnosť poznať tajomstvá tvorby
autora, jeho ambície, podnety. Sledovať jeho vývoj a radovať
sa spolu s ním.

Je ťažké vytvoriť si zbierku?
Umenie je z dlhodobého hľadiska jeden z pilierov investovania. Zbierka vyžaduje vášeň a určitú mieru posadnutosti,
neskôr prirodzene príde aj odbornosť. Prvoradá je radosť
z obklopovania sa krásnymi vecami, a nie túžba rýchlo zarobiť. Hodnota potom príde sama. My galeristi pomáhame
a radíme klientom zbierku formovať. Rozumné je ročne si
vyčleniť nejakú primeranú sumu.
Zbierka sa buduje dlhodobo a vy ako zberateľ sa stávate
súčasťou príbehu umenia.

White & Weiss gallery na Grösslingovej ulici.

Michal Gabriel, Jogínky, White & Weiss gallery, september/november 2016.

Autor: Ondrej Polák

Autor: Ondrej Polák

Banka, ktorá miluje umenie

www.tatrabanka.sk/ﬁlantropia
www.nadaciatatrabanky.sk

Výnimočná starostlivosť

AllExclusive

TB

Text: Zuzana Kamienová
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Aplikácia vo vašom mobilnom telefóne, vďaka ktorej
pohodlne nájdete ponuky zo
sveta luxusu – stačí si vybrať
to, čo vás z našej atraktívnej
selekcie zaujíma.
Budovanie vzťahu privátnych bankárov s klientmi privátneho
bankovníctva je pre nás veľmi dôležité. Zároveň je pre nás
potešením aj to, že sme boli prítomní pri vzniku nových obchodných vzťahov medzi vami – klientmi. Preto sa u nás zrodil
nápad podporiť možnosť interakcie našich klientov pri zachovaní maximálnej diskrétnosti.
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Sme nesmierne radi, že po úspešnom uvedení a aplikovaní
do praxe projektov ArtConsultingTB a Reality sme priniesli našim klientom aj niečo inovatívnejšie. Naša aplikácia pre smart
telefóny s názvom AllExclusiveTB je už niekoľko rokov veľmi
obľúbená. Pomocou tejto aplikácie chceme aj naďalej spájať
vás – našich klientov.

Cieľom aplikácie AllExclusiveTB je možnosť pohodlne a diskrétne ponúknuť alebo nakúpiť tovar, respektíve službu luxusného charakteru z oblasti:
•	umenia (ArtConsultingTB),
•	realít (rodinné domy, vily, stavebné pozemky, byty, kancelárske priestory),
•	módy (kabelky, luxusné oblečenie, topánky),
•	motorizmu (moderné autá aj veterány),
•	luxusu (nábytok, hodinky, šperky),
•	cestovania (krásne hotely a zaujímavé exotické destinácie),
•	zdravia a krásy (centrá zdravia, stomatologické centrá, salóny krásy),
•	športu (tenisová akadémia, hokej, golf),
•	gastra (delikátne jedlo a vínko),
•	poradenstva (Private rentTB, investičná platforma Crowdberry, módne poradenstvo).
Novinky v poradenstve sú čoraz populárnejší digitálny concierge, poistný audit a spolupráca s právnickými kanceláriami
– ochrana rodinného majetku.
Ak vás zaujala niektorá z ponúk alebo, naopak, mali by ste
záujem podeliť sa o svoju ponuku s klientmi privátneho bankovníctva, neváhajte a kontaktujte privátneho bankára, ktorý
vám rád poskytne všetky informácie.
Autor je privátny bankár – senior Tatra banky, a.s.
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Každý z nás má
svoj digitálny
svet
Text: Andrej Vajda
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Je to téma, ktorej niektorí
rozumejú viac, iní menej.
Privátne bankovníctvo Tatra
banky vám prináša službu,
ktorá vám pomôže lepšie
a bezpečnejšie využívať
digitálne technológie, aby
ste si mohli užívať iba ich
príjemné stránky.
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Spoznajte s nami Hey.Mate. Táto služba vám pomôže v používaní digitálnych technológií. Hey.Mate dokáže pre vás
integrovať všetky dostupné moderné technológie a prispôsobiť ich vášmu reálnemu svetu, životnému štýlu, návykom
a digitálnym zručnostiam. Tak, ako dokáže pomôcť privátny
bankár, osobný lekár, rodinný právnik či osobný tréner, dokáže byť užitočný človek (Mate), ktorý rozumie digitálnemu
svetu.

Človek, ktorý o technológiách hovorí zrozumiteľne, vie mnohé veci urobiť za vás a je schopný predvídať nepríjemnosti,
ktoré digitálny svet so sebou prináša. Využite naplno privátny digitálny concierge, ktorého úlohou je prísť pre vás s najlepším riešením na vašu požiadavku.

Jednorazovo aj na paušál
Hey.Mate viete využiť ako službu jednorazovo, ale môže sa
však stať aj vaším dlhodobým partnerom. Ak sa tak rozhodnete, získavate službu osobného IT asistenta, na ktorého sa
môžete obrátiť s akýmkoľvek problémom súvisiacim s digitálnym zariadením.

Nastaví, postará sa, naučí
Hey.Mate zabezpečí kompletnú starostlivosť o všetky vaše
digitálne zariadenia, to znamená od ich nastavenia až po
riešenie prípadných problémov. Okrem toho vás naučí zariadenia či aplikácie používať, takže množstvo problémov si
už dokážete hravo vyriešiť aj sami. Je pritom jedno, či ste
technický začiatočník, alebo sa v digitálnom svete cítite ako
ryba vo vode, Hey.Mate dokáže našiť svoju ponuku presne
na úroveň vedomostí či schopností, ktorými disponujete. Poradí vám dokonca so samotným výberom technológií, či už
ide o mobil, smart televízor, či kamerový systém.

Archivácia vašich dát
Jedným z najbežnejších problémov, ktoré zažívame niekedy aj každodenne, je zabudnutie hesla. Každá aplikácia či
systém vyžaduje iné podmienky, ktoré musí heslo spĺňať –
veľké písmeno, znaky či číslice. Navyše nie je vhodné mať
všade rovnaké heslo, nech už by bolo akokoľvek silné.
Mnohí majú heslá uložené v jednom dokumente, čo nie
je práve najbezpečnejšie. Zapamätať si ich však všetky je
takmer nemožné. Riešením je „digitálna karta“, ktorá obsahuje všetky vaše heslá bezpečne uložené v Hey.Mate.
V prípade, že niektoré zabudnete, stačí kontaktovať IT asistenta. Digitálna karta tiež obsahuje históriu vašich aktivít
s Hey.Mate, takže IT asistent dôkladne pozná vašu technickú situáciu a môže napríklad navrhnúť zmenu hesiel, ak
máte rovnaké heslo už dlhší čas.

Digitálne technológie nám síce prinášajú množstvo pohodlia, no špeciálne rodičia veľmi dobre vedia, že aj množstvo
bezpečnostných rizík, ako kyberšikana či sexuálne obťažovanie. Dobrá správa je, že internet si môžete nastaviť tak,
aby vaše dieťa surfovalo bezpečne aj bez toho, aby ste mu
museli neustále „robiť policajta“.
Hey.Mate dokáže z internetu spraviť bezpečné miesto aj pre
vaše dieťa. Nastaví a rozbehne detský internet, prípadne poradí s výberom najvhodnejšieho nástroja, ktorý vás aj naučí
používať. Vďaka Hey.Mate sa dokonca naučíte aj samostatne rozpoznávať riziká a dokážete ich svojmu dieťaťu vhodne
odkomunikovať.

Výnimočná starostlivosť

Bojíte sa o bezpečnosť
svojich detí? Aj tu vie
Hey. Mate pomôcť

Pomôžeme vám, aby váš digitálny svet fungoval špičkovo.
Kontaktujte svojho privátneho bankára Tatra banky a dohodnite si stretnutie so zástupcom Hey.Mate.
Viac informácií na www.heymate.sk.
Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.
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Poistný audit
Tatra banky

Text: Pavol Ďurkovič a Martin Valach
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Na nadobudnutie majetku a dosiahnutie nadštandardnej
životnej úrovne je vo väčšine prípadov potrebné vynaložiť
veľkú dávku nasadenia, práce a času. Bohužiaľ, vplyvom
neočakávanej náhodnej udalosti je možné o časť majetku,
resp. životnej úrovne prísť v relatívne krátkom čase. Preto
je dôležité myslieť dopredu na zabezpečenie rizík formou
vhodných poistení. Veríme, že patríte k tým, čo v minulosti na túto problematiku mysleli a zabezpečili ste sa proti
možným rizikám. Mať však komplexný prehľad o všetkých
uzavretých poistkách a potenciálnych rizikách, na ktoré je
potrebné myslieť, nie je vôbec jednoduché. A práve preto
v ponuke služieb privátneho bankovníctva nechýba ani služba zameraná na túto problematiku, ktorou je Poistný audit.

PREČO AUDIT POISTENIA?
•	
Poistenie sa uzatvára na dlhú dobu a klient stráca prehľad o svojich zmluvách.
•	
Klient má poistky v rôznych poisťovniach, čo komplikuje ich manažovanie.
•	
Klient svoje poistenia neaktualizuje, a tak časom neposkytujú potrebnú ochranu.
•	
Takúto službu podľa dostupných informácií neposkytuje žiadna banka.
ČO KLIENTOVI PONÚKAME?
•	
„Upratanie“ v existujúcich poistných zmluvách klienta.
•	
Asistenciu pri dohľadaní chýbajúcich zmlúv alebo vyžiadaní od poisťovne.
•	
Analýzu existujúcich poistiek, ich efektívnosti a pokrytia potrebných oblastí.
•	
Presunutie vhodných zmlúv do jednej poisťovne a pod
starostlivosť jedného špecialistu.
•	
Optimálnu poistnú ochranu, úpravu existujúcich zmlúv
a uzatvorenie nových + následný servis.
•	
Maximálne dostupné zľavy, ktoré UNIQA poisťovňa poskytuje najlepším klientom.
Ďalšie informácie vám poskytne váš privátny bankár a v prípade záujmu vám dohodne aj stretnutie so špecialistom UNIQA
poisťovne.
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Autori sú produktový manažér a privátny bankár – senior
Tatra banky, a.s.

Aplikácia Tatra banka

Teraz máte svoje investície
stále poruke
• prehľad investícií v Podielových fondochTB
Stiahnite si aktuálnu verziu aplikácie Tatra banka aj vy.
| 0800 00 1100 | +421 2 5919 1000 | dialog@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk
Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou
budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať
späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov sú k dispozícii
v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku.
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Private rent –
finančná nezávislosť
aj na dôchodku
TB

Text: Martin Valach
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Finančná nezávislosť je
snom mnohých z nás. Ako
si ju však zabezpečiť pre
seba, prípadne pre svojich
blízkych?
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Túto otázku ste si už možno niekedy v minulosti položili
a k jej riešeniu ste sa snáď aj čiastočne priblížili. Ak čítate
tieto riadky, pravdepodobne ste úspešní a patríte do klubu najbonitnejších ľudí na Slovensku, ktorí majú možnosť
využívať exkluzívne služby privátneho bankovníctva Tatra
banky. Jednou takouto službou je aj riešenie zamerané na
zabezpečenie, a hlavne udržanie finančnej nezávislosti pre
vás, prípadne vašich blízkych, na ktorých vám záleží. Týmto
riešením je produkt Private rentTB vyvinutý prioritne pre vás –
klientov privátneho bankovníctva Tatra banky.

Ako sme už spomínali, s najväčšou pravdepodobnosťou ste,
resp. máte potenciál byť klientom privátneho bankovníctva
Tatra banky, a tak prvú etapu zabezpečenia sa na dôchodok – kumuláciu aktív, máte aspoň čiastočne zvládnutú.
Cieľom tejto etapy je vytvoriť dostatočne veľkú finančnú rezervu počas aktívneho pracovného života. To však ešte nemusí stačiť na to, aby ste ostali finančne zabezpečení až do
konca života. Problém je v tom, že máte len istý obmedzený
objem finančných prostriedkov a hrozí, že v nejakom momente sa vaše prostriedky minú a s nimi prídete aj o životný
štandard, na ktorý ste boli zvyknutí. Na druhej strane je tu
jedna veľká neznáma, ktorá má zásadný vplyv na potrebný
objem finančných prostriedkov. Touto neznámou je dĺžka
vášho života. Dlhší život bude vyžadovať väčší celkový objem finančných prostriedkov, resp. nižšie mesačné výdavky,
ako by ste si predstavovali.
Produkt Private rentTB je riešenie s garanciou doživotne
vyplácanej renty, rieši teda problém rizika predčasného minutia úspor určených na financovanie životných potrieb po
ukončení produktívnej fázy života. Za jednorazový vklad si

Schéma výplaty doživotnej renty

Tieto modely sa líšia tým, aký vstupný, resp. výstupný parameter budete preferovať.
Model 1:
Vstupný parameter – vložená suma a doba garancie výplaty
Výstup – výška renty
Model 2:
Vstupný parameter – požadovaná výška renty a doba garancie výplaty
Výstup – požadovaná výška jednorazového vkladu
Peniaze vložené do produktu Private rentTB sú počas celej
doby výplaty renty zhodnocované garantovanou technickou
úrokovou mierou (aktuálne 1,9 % p. a.) a nie sú vystavené
riziku výkyvov finančných trhov. Z tohto dôvodu môžeme
považovať tento produkt za naozaj veľmi konzervatívne
riešenie. Za zmienku stojí aj fakt, že vklad v tomto produkte nepodlieha exekúcii a je ochránený aj pred pokušením
predčasne minúť tieto peniaze na akýkoľvek iný účel, keďže
sú vyplácané postupne.

Výnimočná starostlivosť

kupujete dopredu stanovenú a doživotne garantovanú mesačnú rentu, výška ktorej je závislá od vloženého kapitálu
a zvolenej garančnej doby vyplácania. Veľmi dôležitým parametrom je práve dĺžka garančnej doby – doby, počas ktorej
bude renta vyplácaná aj v prípade úmrtia určeným oprávneným osobám. To znamená, že v prípade úmrtia počas
garančnej doby výplata renty pokračuje až do jej ukončenia.
Poberateľom budú oprávnené osoby, ktoré si môžete stanoviť pri podpise zmluvy alebo budú určené v dedičskom
konaní. Počas garančnej doby sa vypláca renta v dvojnásobnej výške oproti dobe plynúcej po jej ukončení. Garančnú
dobu výplaty je možné zvoliť v rozmedzí od 0 až do 30 rokov.
Optimálnym nastavením parametrov je možné zabezpečiť
minimálne 100 % návratnosť vložených prostriedkov už počas tohto obdobia a vylúčiť riziko prepadnutia vložených peňazí v prípade predčasného úmrtia. Konkrétne návrhy doživotnej renty je možné podľa vašich preferencií namodelovať
na stretnutí s vaším privátnym bankárom.

(v %)
Výška renty

Využitie produktu Private rentTB je naozaj všestranné. Využiť
ho môže klient, ktorý chce riešiť dôchodok pre seba a použije na to možno všetky svoje úspory. Vhodný je aj pre klienta,
ktorý disponuje finančným majetkom prevyšujúcim jeho potreby, ale rieši napríklad otázku dedičstva. Taktiež je vhodný
pre klienta na konci produktívneho veku zabezpečujúceho
si dôstojný dôchodok, ako aj pre klienta v mladšom veku,
ktorému záleží na kvalite života jeho rodičov alebo iných blízkych osôb. Jediným obmedzením je vstupný vek poberateľa
renty a ten je stanovený od 30 do 75 rokov.

100

50

0

Garantovaná
doba

Začiatok
vyplácania
renty

Koniec
garantovanej
doby

Doba
vyplácania
doživotnej renty

Zdroj: vlastné spracovanie

Pre nastavenie parametrov produktu je možné rozhodnúť sa
pre jeden z dvoch modelov.

Veríme, že tieto riadky vám pomohli rozšíriť si obzor a budú
pre vás inšpiráciou pri zabezpečení a udržaní finančnej nezávislosti pre vás, prípadne vašich blízkych. Pre bližšie informácie o produkte a jeho využiteľnosti sa neváhajte obrátiť na
svojho privátneho bankára.
Autor je privátny bankár – senior Tatra banky, a.s.
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Nadácia Tatra banky
Text: Eva Šinková

Naša misia
Zakladateľom nadácie je Tatra banka. Banka, ktorá miluje inovácie a s hrdosťou podporuje umenie a vzdelávanie.
Veríme, že tieto svety je možné prepájať. Veríme, že krása,
múdrosť a inteligentná budúcnosť budú vytvárať svet, v ktorom chceme žiť a ktorý chceme aj pre budúce generácie.

podnikateľské právnické osoby – inštitúcie založené orgánmi štátnej správy alebo samosprávy a všetky právne formy
mimovládnych neziskových organizácií.
Každé rozhodnutie o finančnej podpore schvaľuje správna
rada.
Autor je manažér nadácie a sponzoringu Tatra banky, a.s.

Nadácia Tatra banky je znakom toho, že chápeme a plne
prežívame aj solidárny, vizionársky a občiansky rozmer našej existencie. Od nášho vzniku v roku 2004 sme rozdelili
viac ako 8,5 mil. eur.

Naša programová stratégia
Zameriavame sa na podporu projektov z oblasti umenia, vysokoškolského, stredoškolského vzdelávania a vzdelávania
a rozvoja v oblasti digitálnych technológií.
Nadácia je typicky grantovou organizáciou. Až 85 % podpory sa udeľuje prostredníctvom otvorených grantových
programov – Umenie, Vzdelanie a Digital. Okrem toho podporujeme niektoré vybrané partnerské organizácie a pozývame na Slovensko výnimočné osobnosti, napríklad nositeľov Nobelovej a Pulitzerovej ceny.

Koho podporujeme?
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Podporujeme fyzické osoby s tzv. sociálnym statusom, tak,
ako nám to ukladá zákon. Sú to najmä študenti VŠ, SŠ a ne-

Pre naše otvorené grantové programy sú typické:
OTVORENOSŤ, ROVNOSŤ ŠANCÍ
Máme otvorené a verejne známe termíny vyhlásenia, uzávierky a vyhodnotenia grantových programov. Sme otvorení
každému, kto spĺňa podmienky konkrétneho grantového
programu.
SPRAVODLIVOSŤ
To, čo rozhoduje, je vždy a jedine kvalita:
• kvalita projektu,
•	kvalita predkladateľa (napr. prospech v prípade študentov),
• kvalita hodnotiteľov (experti z danej oblasti),
• rovnaké termíny pre všetkých.
TRANSPARENTNOSŤ POSUDZOVANIA AJ VÝSLEDKU
Informujeme tých, ktorí uspeli, aj tých, ktorí neuspeli.

Umenie. Vzdelanie. Technológie.

Tri svety. Jedna banka.
Posúvame hranice bankovníctva, kde umenie,
vzdelanie a technológie spoluvytvárajú
novú inteligentnú budúcnosť.
www.tatrabanka.sk

Editorial
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Všeobecné upozornenie: Súbor informácií obsiahnutý v tomto dokumente (ďalej len „Informácie“) nie je návrhom, verejným návrhom na
uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, marketingovým oznámením, investičným poradenstvom, investičným odporúčaním, vyhlásením
verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných
právnych prepisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto Informácie majú výhradne informatívny charakter a nenahrádzajú nevyhnutnú
odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb. Tatra
banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO:
00 686 930, DIČ: 2020408522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka,
a.s.“) pri spracovaní Informácií postupovala s maximálnou starostlivosťou,
a to najmä pri výbere Informácií z verejne dostupných zdrojov, ktoré použila pri spracovaní Informácií. Tatra banka, a.s., nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných Informácií ani za ich nesprávne použitie
a aplikáciu. Použitím Informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká
právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Vyjadrenia a stanoviská prezentované v rámci Informácií sa nemusia zhodovať s vyjadreniami
a stanoviskami Tatra banky, a.s., ani iných subjektov. V prípade, ak sú medzi Informáciami uvedené aj údaje o výkonnosti akéhokoľvek finančného
nástroja, či už v minulosti, alebo ako odhad do budúcnosti, potom Tatra
banka, a.s., upozorňuje na skutočnosť, že nejde o spoľahlivý ukazovateľ
o výkonnosti v budúcnosti. Obsah tohto dokumentu nebol skontrolovaný
žiadnym orgánom dohľadu. Klientom sa odporúča postupovať s primeraným uvážením vo vzťahu k Informáciám uvedeným v tomto dokumente
a v prípade akýchkoľvek pochybností vo vzťahu k Informáciám uvedeným v tomto dokumente odporúčame klientom, aby sa poradili s príslušnými odborníkmi. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta
a v budúcnosti sa môže zmeniť. Sprístupnenie Informácií obsiahnutých
v tomto dokumente sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Tatra banka, a.s., ani ďalšie subjekty, ktorých produkty a služby môžu byť
spomenuté v rámci Informácií, nezodpovedajú za možnosť použitia týchto
produktov a služieb mimo územia Slovenskej republiky a taktiež nezodpovedajú za to, či použitie týchto Informácií je v súlade so zákonmi alebo
s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi iných krajín. Akékoľvek preberanie Informácií uvedených v tomto dokumente je povolené
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Tatra banky, a.s., len v rozsahu zákonnej licencie v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
v znení neskorších predpisov.
Upozornenie č. 1: Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty
majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v
podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší
výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik
nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Cieľ investičnej politiky sa
aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť.
Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie
cieľa investičnej politiky. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie
pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s., v slovenskom jazyku. Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra
Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3,
811 06 Bratislava. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v Private GrowthTB fondoch. Peňažné prostriedky v Private
GrowthTB fondoch a TAM-GAF môžu byť investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových
fondov, európskych fondov a iných zahraničných subjektov kolektívneho
investovania. 85 % alebo viac majetku v TAM-REHYF bude nepretržite
investovaných do podielových listov podielového fondu Raiffeisen-Europa-HighYield. 85 % alebo viac majetku v TAM-REMB bude nepretržite
investovaných do podielových listov podielového fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent. 85 % alebo viac majetku v TAM-REEB bude nepretržite
investovaných do podielových listov podielového fondu Raiffeisen-Osteuropa-Rent, 85 % alebo viac majetku v TAM-RSF bude nepretržite investovaných do podielových listov podielového fondu Raiffeisenfonds-Sicherheit. 85 % alebo viac majetku v TAM-RER bude nepretržite investovaných
do podielových listov podielového fondu Raiffeisenfonds-Ertrag. 85 %
alebo viac majetku v TAM-RWF bude nepretržite investovaných do podielových listov podielového fondu Raiffeisenfonds-Wachstum. Oficiálne
názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management,
správ. spol., a. s. uvedených v upozornení: Private GrowthTB: TAM-PG1
Tatra Asset Management, správ. spol, a.s., PrivateGrowth 1 o.p.f. | TAM-PG2 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., PrivateGrowth 2 o.p.f. |
TAM-REHYF Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen European High Yield Fund o.p.f. | TAM-REMB Tatra Asset Management,
správ. spol., a.s., Raiffeisen Emerging Markets Bonds o.p.f.| TAM-REEB
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen Eastern Europe
Bonds o.p.f. | TAM-RER Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen Ertrag o.p.f. | TAM-RSF Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.,
Raiffeisen Sicherheit o.p.f. | TAM-RWF Tatra Asset Management, správ.
spol., a.s., Raiffeisen Wachstum o.p.f. | TAM-GAF Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., globálny akciový o.p.f.
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Mercedes-Benz S-Class ?
Nechajte sa uniesť atmosférou Triedy S !
Od 555 €* / týždeň, alebo 1890 €* / mesiac.

Mercedes-Benz S-Class

Pre podrobnejšie informácie navštívte:
� avisprestige.sk | � avisprestige.sk | � avisprestigesk
Platia podmienky. “Prestige” je k dispozícii na vybrané vozidlá pre konkrétne miesta. * Uvedená cena je bez DPH.

Najinovatívnejšia
digitálna banka
na svete za rok 2019
Ďakujeme našim klientom, bez ktorých by naše inovácie nemali zmysel.
A ďakujeme prestížnemu americkému magazínu Global Finance,
že si všimol našu snahu neustále posúvať hranice bankovníctva.

