
Vo vyspelých krajinách ľudia
rozmýšľajú o tom, čo budú robiť 
v dôchodku. Preto je najmä životné
poistenie také obľúbené. Je to totiž
pomerne bezpečná investícia, ktorá
v sebe môže spájať nielen poistenie 
v prípade choroby či úrazu, ale aj
sporenie na dôchodok. Ing. Peter
Králiček, nezávislý finančný porad-
ca životnej poisťovne ING (bývalej
Nationale-Nederlanden) je päťnásob-
ným držiteľom medzinárodnej ceny
kvality udeľovanej spoločnosťou
LIMRA. Vie o čom hovorí, keď
tvrdí, že už dnes ponúka produkty
svetovej úrovne. A ako dodáva: kto
sa skôr poistí, viac získa.
Stali ste sa členom prestížneho
klubu Excelent, už rok máte svoju
vlastnú kanceláriu. Pomáha mi 
v nej moja manželka, bola predtým
päť rokov finančnou poradkyňou.
Staráme sa o zhruba 700 klientov.
Čo človek, to iné požiadavky, teda aj
iný prístup. Snažíme sa však splniť
predstavy o životnom poistení a
zabezpečení dôstojného dôchodku,
či o budúcnosti svojich detí
každému.
Možno preferujete niektorý z pro-
duktov životnej poisťovne ING. 

V prvom rade akceptujem výber
klienta. Viem ho však usmerniť,
poradiť mu. Musím zistiť, čo od
poistenia očakáva a čo skutočne
potrebuje. Niekto potrebuje záruky,
iný možnosť investovať, hoci aj 
s istým rizikom. Väčšina najprv chce
klasické kapitálové poistenie.
Ponuka je však omnoho širšia 
a každému vieme vyjsť v ústrety.
Niektoré firmy chcú  stabilizovať
svojich pracovníkov rôznymi so-
ciálnymi programami. Ponúkame
im komplexnú starostlivosť o za-
mestnancov v programe výhod
Employee Benefits. Potvrdzujú
vysokú variabilitu a prispôsobivosť
životnej poisťovne ING na neustále
sa meniacom poistnom trhu.
Zdá sa, že budúcnosť spoločnosti
ING je nielen v oblasti životného
poistenia. Verím, že už na jeseň sa
rozšíri ponuka o správu aktív v po-
dielových fondoch. Spoločnosť 
ING sa uchádza o licenciu aj na
dôchodkové doplnkové poistenie.
To nie je koniec snáh a aktivít, ale
ďalšia, nová výzva nielen pre mňa.
Pribudnú nové možnosti pre
klientov – existujúcich a najmä
budúcich. 

Rozhodnúť sa 
treba včas!
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