Tisková zpráva

Zlatá koruna letos ve znamení novinek
Praha, 12. června 2013 – V pražském TOP HOTELu byly slavnostně vyhlášeny
výsledky 11. ročníku soutěže Zlatá koruna o nejlepší finanční produkty roku.
Soutěž si letos připsala rekord v počtu 72 přihlášených novinek. Oproti loňsku je
to víc než dvojnásobek.
Finanční akademie, kterou letos tvořilo 323 odborníků, hodnotila jako v minulých letech
produkty v 15 kategoriích. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 202 finančních produktů.
Součástí soutěže je laická anketa o Cenu veřejnosti a Cenu podnikatelů, v níž bylo
odevzdáno víc než 62 tisíc hlasů. Cenu veřejnosti získal účet Genius Gratis GE Money Bank
a Cenu podnikatelů si odnesl Fio podnikatelský účet bez poplatků Fio banky.
„Český finanční trh hodnotím jako vyspělý, byť ne všechny segmenty lze označit za
úspěšné. Za pozitivní považuji zvyšování konkurence v segmentu retailového bankovnictví,“
řekl v souvislosti s letošním ročníkem ministr financí Miroslav Kalousek, který nad soutěží
převzal záštitu.
Letošní ročník se nesl ve znamení nových a inovovaných produktů. Hlavním inovátorem se
stala GE Money Bank, která za Bezkontaktní platební nálepku získala cenu Novinka roku
a zvítězila i v kategorii platebních karet s Platební kartou v mobilu.
„Podíváme-li se na trendy, tak příjemným překvapením je letošní nárůst počtu produktů v
kategorii Novinka – to svědčí o vývoji na trhu finančních produktů, z čehož mají největší
prospěch právě klienti. Nízkonákladové banky jsou trendem, který opět šetří peněženky
spotřebitelů, jak potvrzuje současný ročník ocenění. Jsem také rád, že se drží stabilně
vysoký počet hlasujících členů akademie, včetně jejich odborné úrovně,“ říká Miroslav
Řezník, generální ředitel a předseda představenstva společnosti OVB Allfinanz, a.s.
„Bude záležet i na tom, jak tyto změny zaregistruje klient, jak na ně bude reagovat,“ dodal
prof. Michal Mejstřík, předseda Finanční akademie Zlaté koruny.
Ze 42 ocenění, která Zlatá koruna letos udělila, tvoří více než polovinu novinky nebo
stávající produkty, jež prošly důslednou inovací. Celkem bychom jich napočítali 22.
„Říká se, že krize je příležitostí pro změnu. Velké množství novinek dokazuje, že tuzemské
banky a pojišťovny toto úsloví vzaly opravdu vážně. A jejich úspěch u porotců potom
naznačuje, že nešlo jen o kosmetické změny v nabídce,“ komentuje výsledky Pavel
Doležal, ředitel Zlaté koruny.
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V bankovních službách stojí stále na nejvyšších příčkách účty zdarma. U odborníků opět,
dokonce již potřetí za sebou, zvítězil Fio osobní účet bez poplatků.
V kategorii úvěrů v posledních letech s jasnou převahou vítězí refinancování půjček. Nejinak
tomu bylo letos. Zlato získala RePůjčka, novinka od Equa bank a druhá byla novinka
FlexiFIN od ŠkoFINu. Velmi sledovanou kategorií se staly také hypotéky, které mezi sebou
soupeří nízkými úrokovými sazbami. Vítězství si v ostré konkurenci zajistila Flexibilní
hypotéka Komerční banky. Mezi oceněnými je i nováček – Hypotéka Equa bank –
snadné refinancování.
S novinkami nezůstávají pozadu ani pojišťovny. Nadvládu povinného ručení z minulých let
přerušilo Pojištění domácnosti s unikátními garancemi Allianz pojišťovny. Toto
pojištění, kromě toho, že zahrnuje širokou škálu asistencí, garantuje také širší plnění, než
na jaké bylo sjednáno. Jde o moderní pojetí pojištění, které ukazuje nový směr v oblasti
pojištění majetku.
Právě v době, která je bohatá na novinky, mohou výsledky soutěže pomoct drobným
klientům ke snadnějšímu výběru toho nejlepšího. Alespoň v aktuálním průzkumu společnosti
Ipsos 73 % lidí odpovědělo, že právě k tomu soutěž Zlatá koruna dobře slouží.
(výsledková listina následuje na další straně)

Kontakt pro novináře:
Michal Kebort
e-mail: kebort@zlatakoruna.info
mobil: 776 110 262
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Výsledková listina Zlatá koruna 2013
Cena veřejnosti
1.
Genius Gratis, Ge Money Bank
2.
Kreditní karta Cetelem, CETELEM ČR
3.
Fio osobní účet bez poplatků, Fio banka
Cena podnikatelů
1.
Fio podnikatelský účet bez poplatků, Fio banka
2.
mKONTO business, mBank
3.
JISTOTA, Česká pojišťovna
Novinka roku
1.
Bezkontaktní platební nálepka, GE Money Bank
2.
Pojištění domácnosti s unikátními GARANCEMI, Allianz pojišťovna
3.
Fio Smartbroker, Fio banka

KATEGORIE A - Retail
Účty
1.
2.
3.

Fio osobní účet bez poplatků, Fio banka
Běžný účet Air Bank, Air Bank
Běžný účet Equa bank, Equa bank

Stavební spoření
1.
WÜSTENROT Kamarád+, Wüstenrot - stavební spořitelna
2.
ZLATÝ účet, Raiffeisen stavební spořitelna
3.
Stavební spoření WÜSTENROT, Wüstenrot - stavební spořitelna
Hypotéky
1.
Flexibilní hypotéka, Komerční banka
2.
Hypotéka FLEXI, UniCredit Bank
3.
Hypotéka Equa bank - snadné refinancování, Equa bank
Úvěry
1.
RePůjčka, Equa bank
2.
FlexiFIN, ŠkoFIN
3.
Presto Půjčka – Optimalizace úvěrů, UniCredit Bank
Platební karty
1.
Platební karta v mobilu (NFC), GE Money Bank
2.
Bezkontaktní platební nálepka MasterCard, GE Money Bank
3.
MasterCard Mobile, ERA
Životní pojištění
1.
FLEXI životní pojištění (s InSpiral), Pojišťovna České spořitelny
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2.
3.

PERSPEKTIVA, Kooperativa pojišťovna
FLEXI životní pojištění - JUNIOR, Pojišťovna České spořitelny

Neživotní pojištění
1.
Pojištění domácnosti s unikátními GARANCEMI, Allianz pojišťovna
2.
Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU se 100PROSERVIS, Kooperativa pojišťovna
3.
Cestovní pojištění KOLUMBUS se STORNO PLUS a asistencí HOLIDAY, Kooperativa
pojišťovna
Penzijní spoření
1.
Allianz penzijní připojištění se Strážcem penze, Allianz penzijní společnost
2.
Penzijní připojištění se zhodnocením 2,2 %, Penzijní společnost České pojišťovny
3.
Doplňkové penzijní spoření, Česká spořitelna – penzijní společnost
Podílové fondy
1.
Horizont Invest, Conseq Investment Management
2.
ČP INVEST - Fond korporátních dluhopisů, ČP INVEST
3.
PARTNER Invest - program životního cyklu, ČP INVEST
Obchodování s CP
1.
Obchodník s cennými papíry, Patria Direct
2.
Fio e-Broker, Fio banka
3.
Obchodování s cennými papíry, brokerjet České spořitelny

KATEGORIE B - Podnikatelé
Podnikatelské účty
1.
Fio podnikatelský účet bez poplatků, Fio banka
2.
Podnikatelské eKonto KOMPLET, Raiffeisenbank
3.
mKONTO business, mBank
Podnikatelské úvěry
1.
Investiční úvěr 5 PLUS, Česká spořitelna
2.
ČSOB Leasing - Program AGRO 2013, ČSOB Leasing
3.
Rámec - Finanční jistota při nákupu zemědělské půdy, GE Money Bank
Pojištění pro podnikatele
1.
TREND, Kooperativa pojišťovna
2.
START PLUS, Kooperativa pojišťovna
3.
ORDINACE, Kooperativa pojišťovna
Leasing pro podnikatele
1.
Full-service leasing ULTRA ALL INCLUSIVE, ALD Automotive
2.
FINANCOVÁNÍ VOZŮ ON-LINE, Raiffeisen - Leasing
3.
ČSOB Optimal Leasing s flexibilními službami, ČSOB Leasing
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O soutěži Zlatá koruna
Od roku 2003 probíhá pod záštitou ministrů financí ČR soutěž Zlatá koruna, která
každoročně oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu. V roce 2013 se koná již
její 11. ročník.
Soutěže se zúčastnilo celkem 202 produktů od 81 finančních společností. Soutěž Zlatá
koruna si získala vysoké renomé zejména tím, že nejlepší produkty ve 14 kategoriích vybírá
Finanční akademie složená z více než 300 finančních odborníků. Ta také uděluje cenu
Novinka roku.
Významnou součástí soutěže je hlasování o Cenu veřejnosti, kdy nejoblíbenější finanční
produkty volí veřejnost prostřednictvím internetu a SMS zpráv. Od roku 2008 je hlasování
rozšířeno o Cenu podnikatelů, kterou se oceňují nejoblíbenější finanční produkty pro malé
a střední podnikatele. Do veřejného hlasování v roce 2013 bylo v obou anketách odevzdáno
přes 62 000 hlasů.
Výsledky hodnocení v soutěži Zlatá koruna pomáhají veřejnosti snadněji se orientovat v
nabídce finančních produktů, motivují občany k tomu, aby se více zajímali o vlastnosti
jednotlivých produktů a lépe porozuměli nabídkám finančních společností.
Další informace o soutěži Zlatá koruna najdete na www.zlatakoruna.info.

Generální partner soutěže, společnost OVB Allfinanz, a.s., je přední finančně
poradenská společnost, působí na českém trhu od roku 1993 a je dceřinou společností
německé OVB Holding AG. V současné době má v ČR více než milion klientů a spravuje více
než 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z
německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat
soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V
současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.
Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských
poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG v roce 1970 v
Německu zaměřuje OVB svou obchodní činnost na zákaznicky orientované poradenství pro
domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozvoje majetku, starobního
zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě pro
zhruba 3 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými produktovými
partnery. OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern
pracuje kolem 5 097 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2012 dosáhla OVB Holding
AG, která je od července 2006 kotována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime
Standard, ISIN DE0006286560), se svými dceřinými společnostmi celkových provizních
příjmů ve výši 214,7 milionu Euro a EBIT 10,5 milionu Euro.
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Partneři soutěže Zlatá koruna 2013
Generální partner: OVB Allfinanz, a.s.
Partneři: CRIF - Czech Credit Bureau, CK Fischer, Grappa G. Bertagnolli, Ipsos, Samsung
Electronics Czech and Slovak, TOP HOTELS GROUP, Vysoká škola finanční a správní
Hlavní mediální partneři: MF DNES, iDNES
Mediální partneři: Kurzy.cz, Prague Leaders Magazine, Český rozhlas Plus
Odborní partneři: Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR, Unie
společností finančního zprostředkování a poradenství, Asociace penzijních fondů ČR,
Asociace hypotečních makléřů ČR, CBCB - Bankovní registr klientských informací, CNCB Nebankovní registr klientských informací, Asociace pro kapitálový trh ČR, Asociace českých
pojišťovacích makléřů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská
komora České republiky, CFO Club
Pořadatel soutěže: pdMEDIA s.r.o.
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