Co je dlouhodobým cílem společnosti MaFin Poradenství?
Našim cílem je poskytovat kvalitní, férovou a dlouhodobou službu finančního poradenství. Chceme se
věnovat našim klientům a mít dostatek času na řešení jejich potřeb. ✅
Bohužel trh finančního poradenství je v ČR velmi pokřivený 🤢. Mohou za to provize vyplácené poradcům
za sjednávání produktů.

🔍 Praxe nám potvrzuje, že pokud poradce získává provize plynoucí z prodeje produktů, musí svým klientům
stále dokola prodávat nové a nové produkty 👎. Poradce díky tomu nemá za cíl poradit a navázat
dlouhodobý vztah, ale zejména prodat nabízené produkty 😐.
👉 Do současné doby jsme pracovali také na principu získávání provizí za prodej produktů, jak je to v České
republice běžné, ale mnoho úkonů jsme pro naše klienty dělali navíc zdarma a žádné produkty jsme
opakovaně nepřesjednávali, pokud to nebylo v zájmu klienta. Dělali jsme to s myšlenkou, že to k naší profesi
patří.
Postupem času takových zákazníků přibývalo a my nyní narážíme na ✋limity našeho času. Vzhledem
k tomu, že nechceme, aby utrpěla kvalita námi poskytovaných služeb, rozhodli jsme se od 1.5.2020 zavést
formu placeného servisního poradenství pro některé vybrané služby.

Proč zavádíme službu „Aktivního servisu“? 👇
Placené poradenství je zárukou kvalitně odvedené práce. Nabízíme množství služeb, které naši klienti v praxi
nejvíce poptávají. Každému našemu zákazníkovi to přináší příležitost koupit si náš čas a služby, které mají pro
zákazníka obrovskou přidanou hodnotu. 🤝
Zavedením placených služeb se výrazně odlišujeme od ostatních poradenských firem, které takové služby
vůbec nenabízí a ani nabízet nemohou, protože jsou postaveny na modelu provizního poradenství za
sjednané produkty.
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Koho se to netýká? ⛔
Každého, kdo má zájem čistě o sjednání konkrétního produktu, se tato změna nedotkne, takže pokud budete
potřebovat cokoliv sjednat a připravit, obraťte se na nás, zde se nic nemění!

Koho se tato změna týká? 🔍
Zavedení placeného Aktivního servisu se projeví u lidí, kteří mají zájem o Aktivní servis
Paušálně placená služba je zpoplatněna částkou 499 Kč měsíčně. Částka zahrnuje například pomoc
s libovolnou byrokracií, hlášením pojistných událostí, změnou smluv, přípravou dokumentů, hlídáním
důležitých termínů, aktivním přepočítávání majetkových smluv při výročí, libovolnou konzultaci, revizi
rozpočtu, zasílání novinek, správu jejich produktové dokumentace a řadu dalších nejčastěji poptávaných
služeb. Měsíční platbou si kupujete náš čas. Pracujeme pro Vás.

Co tím naši klienti získávají? 🤓
👉 Získáváte jistotu silného průvodce světem financí, na kterého se můžete spolehnout a obrátit s každým
dotazem. Máte jistotu, že Vaše finance jsou na správné cestě k Vašim cílům.

👉

Díky tomuto kroku Vám můžeme dále poskytovat kvalitní služby, které se stále vyvíjí směrem
profesionality a odbornosti. Tímto krokem jsme jasně definovali náš záměr budovat dlouhodobé partnerství
a oblékli si stejný dres jako mají naši klienti. 🏋

ℹ

V případě zájmu s Vámi tuto změnu zkonzultujeme telefonicky či osobně, v takovém případě nás
kontaktujte skrze náš kontaktní formulář. 📩

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Tým MaFin

Zpracoval Bc. Patrik Feichtinger, EFA
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