
Tak začíná 
budoucnost



V čase, který žijeme, se vše rychle mění jako počasí. Je jen na 

nás, jestli to bude naše šance, anebo ohrožení. Celý svět láká 

k objevování, ale je hračkou se v něm také nenávratně ztratit. 

Na dosah ruky mohou být pohádkové zisky, ale lze o všechno 

také v okamžiku přijít. Stačí jediné chybné rozhodnutí.

Nepromyšlený tah. Jediný klik počítačovou myší.

V této chvíli je nutné najít si svůj směr. Soustředit se na podstatné. 

Rozhodnout se v čem podnikat a do čeho investovat čas, peníze 

a energii. Pevně zaměřit svůj cíl a najít si svůj tým. Obklopit se 

specialisty, kteří Vám bez kompromisů pomohou trefi t rovnou 

do černého a zvítězit.



      Rozhodnutí je to, 
    co odlišuje úspěšné 

              od neúspěšných.
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Vašimi profesionály 
v péči o majetek jsme my 

Švýcarské hodinky, které spolehlivě jdou už tři století

V době, kdy byly ve švýcarském Zurichu položeny základy 

naší společnosti, bylo 19. století krátce za polovinou a svět 

se teprve chystal na řadu událostí světového významu.

Co však už od 18. století určovalo smysl pro přesnost, 

tep a rytmus doby, byly hodinové stroje švýcarských mistrů. 

V pravý čas se na své kapesní hodinky podíval i právník

Conrad Widmer a přišel s vizí a nadšením pro realizaci 

velkolepého projektu. 

Založil společnost Schweizerische Rentenanstalt – základ 

budoucí fi nanční skupiny Swiss Life. Psal se rok 1857. 

A vznikl fenomén. Atributem úspěšných podnikatelů 

se od té doby staly nejen švýcarské hodinky, ale i fi nanční 

společnost, která dobře ví, že čas jsou peníze.

O úspěšné budoucnosti rozhodují vteřiny. A v případě Swiss 

Life tiká vteřinová ručička tohoto švýcarského fenoménu 

bez zpoždění nebo předbíhání už tři století.

Jsme připraveni Vám poskytnout ty nejprofesionálnější služby,  abyste se mohli

v klidu věnovat tomu, co vás baví a přináší maximální uspokojení. Stojíme za vámi, 

abyste svá rozhodnutí o vlastní budoucnosti mohli úspěšně realizovat. Nebudeme 

za Vás rozhodovat,  ale uděláme  vše pro to, abyste se rozhodli správně.

1857 
Společnost “Schweizerische 
Rentenanstalt” založena v Zurich

1866 – 1955
Expanze do Německa, Francie, 
Nizozemí a Belgie

1960
Vznik nadnárodní sítě 
společností Swiss Life

1967 – 1987
Expanze do Velké Británíe, 
Španělska, Lucemburska a Itálie

2013
Swiss Life začíná nabízet 
své služby v České republice

160 let úspěšné práce pro náročné klienty zavazuje. Je nás více 

jak 7 000 profesionálů, kteří pečujeme o majetek, každodenní 

pohodu a úspěšnou budoucnost našich klientů. Svoji práci 

děláme s citlivostí, přesností a kvalitou, kterou lze najít jen 

ve Švýcarsku.  

A věříme, že právě proto nás vyhledávají klienti po celém světě. 

Vědí, že jejich úspěch, je naším úspěchem a společně míříme 

na jeden cíl.

Historie
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Peníze jsou jen 
prostředek, ne cíl 
Všichni toužíme po štěstí, i když si ho každý představujeme po svém. 

I cesty k němu bývají rozdílné. Někomu jedou po rovné dálnici, 

jinému se naopak klikatí jako alpská horská stezka.

Úkolem Swiss Life Select je pomoci klientovi v obou případech. 

Bezpečně a co nejrychleji ho dovést za jeho snem. A nejde jen o fi nance. 

Ty jsou až na druhém místě. Na prvním místě našeho žebříčku stojí 

spokojený život, seberealizace a společenský respekt.

To vše je alfou a omegou našeho snažení. A přece důležitou roli hrají 

i peníze. Umíme s nimi pracovat a chápeme je jako prostředek, který 

používáme v zájmu našich klientů.

Naším nejdůležitějším bohatstvím je nezávislost. 

Nenecháváme se ovlivnit fi nančními institucemi, momen-

tálními emocemi klienta, natož pak marketingem. Máme 

zkušenosti a znalosti, které umíme uplatňovat s přehledem 

a ledovým klidem alpských velikánů. Spojíte-li se s námi, 

využíváte matematickou přesnost švýcarských hodinek

k tomu, abyste prožívali radost ze správných řešení.

Známe své místo v péči o majetek 

Staletí pečujeme o ty nejúspěšnější osobnosti v mnoha zemích 

světa a pohybujeme se v miliardových objemech, které nám 

svěřily. Chápeme jejich životní styl i potřeby. Rozumíme potřebě 

intimity a efektivity práce s mimořádně velkými majetky. 

Respektujeme jejich individualitu, preference i netradiční 

postoje. Známe své místo i roli a jsme vysoce diskrétní.

Toto vše je naší devízou i v České republice, kde tlak 

na naše klienty je velký, protože úspěch se neodpouští

Nepečujeme pouze o bohaté

Život přináší různá období. Jednou je člověk nahoře, 

podruhé se zhoupne dolů jako na houpačce. A právě proto 

opravdu bohatý je jen ten, který si dokáže udržet rovnováhu

za každé situace a stát se nezávislým na vnějších vlivech. 

I proto nabízíme služby nejen vysoce bonitní klientele.

Žádný úkol není pro nás příliš malý a na velké jsme stavění. 

Víc než objem peněz nás ovšem motivuje spokojenost klienta. 

Zároveň si uvědomujeme, že velký majetek potřebuje jinou 

péči než malý. Umíme proto poskytnout správnou kvalitu 

služeb pro jeho zhodnocení.

Nezávislost, zkušenost a ledový klid. 

Znáte lepší švýcarské vlastnosti?

Některá období jsou opravdu složitá a rozhodnutí mohou 

přinášet veliké následky. Oč hlubší je ekonomická krize, 

o to lákavěji mohou znít různé fi nanční nabídky. Tlak na 

Vaše rozhodnutí je neúprosný. Dokážete odolat, zachovat 

klid a rozhodnout se správně?



Jakým způsobem pro 
Vás budeme pracovat 

Jakým způsobem pro 
Vás budeme pracovat 

Pečlivě naslouchat. Podělit se 
o zkušenosti, nabídnout radu, 
když je potřeba. 



Jakým způsobem pro 
Vás budeme pracovat 
Před hledáním cesty je třeba určit cíl

Prvním a nejdůležitějším úkolem je poznat a správně pocho-

pit cíl klienta. Naše privátní poradenství je tak individuální, 

jak oni jsou rozdílní. Jsme si dobře vědomi toho, že jedině 

uspokojení skutečných potřeb klienta vede k tomu, že si nás 

vybere jako svého celoživotního průvodce fi nančním světem.

Odkud startujeme, je nutné vědět 

Druhým krokem je co nejpodrobnější určení výchozí 

pozice osobní a majetkové situace klienta. Snažíme 

se zasloužit si důvěru klienta a dokonale ho poznat. 

Čím lepší bude naše poznání, tím větší budou úspěchy 

a menší rizika.

Hledáme lepší cestu

Naši klienti jsou zpravidla lidé, kteří se svým majetkem

a budoucností zacházejí obezřetně. Jen málokdy pracujeme 

pro někoho, kde bychom začínali „na zelené louce“. Proto 

považujeme za nezbytné, aby klient od nás nedostal jen návrh 

řešení, ale také návrh optimalizace současného řešení včetně 

vyčíslení jeho přínosu.

Respektujeme klientova rozhodnutí 

Náš klient má vždy poslední slovo, to je základní pravidlo spolu-

práce. Proto při své práci počítáme s tím, že klient bude mít 

k našemu návrhu své připomínky, doplnění, někdy bude 

dokonce škrtat. Jsme rádi, když se tak stane, protože jedině tak 

můžeme odvést dobrou práci a být dlouhodobým partnerem 

těch, kteří vědí, co chtějí.

Každá cesta má zatáčky 

Každá fi rma prochází v průběhu své historie řadou změn 

své strategie. Bylo by neobvyklé, pokud by i klient na své cestě 

k cíli nepotřeboval občas také změnit svůj směr.  A proto 

dokážeme vždy reagovat na změnu strategie  či podmínek 

na straně klienta. Ohlídáme také veškeré obraty 

na fi nančních trzích.

Stále nablízku 

Naše  klienty provázíme celým jejich životem a je pro nás 

největším vyznamenáním, když se staneme i průvodcem jejich 

dětí.  Jsme vždy na blízku, ale ne tak, abychom překáželi 

v rozletu. Jako věrný sluha pozorujeme z ústraní, kdy přijde 

čas zasáhnout ve prospěch klienta.

Ve vztahu ke klientům vnímáme svoji trojí roli:

–  Vytvářet podmínky pro realizaci cílů

–  Spravovat majetek

–  Chránit majetek a všechny jeho zdroje
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Princip našich služeb 
je logický a jednoduchý

Nejprve v privátní ekonomice našich klientů rozpoznáme 

veškerá místa, kde lze ušetřit, aniž by tím byl jakkoli ovlivněn 

životní standard. Jednoduše odstraníme nepotřebné výdaje. 

Pak nalezneme všechny možnosti,  jak dosáhnout dostateč-

ných zisků, vyšších úroků, nižších daní. Jednoduše navýšíme 

příjmy. Zvýšením příjmů  a snížením výdajů zajistíme klientovi 

majetkový růst.

A do třetice nalezneme všechna fi nanční rizika, která 

by mohla ohrožovat klientovy plány či pohodlný a šťastný 

život. Ta odstraníme, nebo před nimi klienta ochráníme.

Příjmy – Výdaje = Majetek

Vytváříme rezervy na dobu, kdy klient již 

nebude ekonomicky aktivní 

Prozíravý člověk myslí i na svoji penzi Našim úkolem 

je zajistit, aby si svoji penzi mohl z fi nančního hlediska užívat 

bez komplikací a žil stejně šťastně jako dřív. Peníze na přání 

našich klientů vždy k dispozici Peníze jsou prostředek pro 

plnění cílů. Avšak ne vždy má klient dostatečné příjmy 

k jejich splnění. Naše kvalitní práce s fi nancemi mu je zajistí.

Pomáháme koupit nemovitosti výhodněji 

Koupě nemovitosti patří k největším životním výdajům. 

Jsou s ní spojena velká fi nanční rizika, ale také příležitosti 

udělat dobrý obchod. Naším úkolem je zajistit, aby klient 

zaplatil co nejméně.

Víme jak chránit majetek

Majetek je zhmotněním úspěchu našeho klienta či jeho 

předků. Je potřeba ho chránit spolehlivě a efektivně bez 

zbytečných výdajů.

Kryjeme potřebné výdaje v době dočasného výpadku příjmů 

Peníze jsou energií. Dávají život do pohybu. Aby se však 

život nezastavil v případě nenadálého výpadku pravidelných 

příjmů, je nezbytné se připravit. My nabízíme řešení.

Minimalizujeme fi nanční dopady 

odpovědnosti vůči okolnímu světu 

Každý občas udělá chybu, která způsobí někomu škodu. 

Je proto nezbytné umět poškozeného odškodnit. Víme, 

jak to udělat, aniž by to klienta stálo korunu navíc.

INVESTOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ
BYDLENÍ
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MAJETKU

BE
N

EF
IT

Y

TVORBA
ZDROJŮ

A CÍLŮ

OCHRANA
ZDROJŮ

ZHODNOCENÍ
VOLNÝCH 

PENĚZ

Tak začíná budoucnost   6

Swiss Life Select
613



Pečlivě zvažujeme, kdo bude našim klientům poskytovat 

služby. Hlavním kritériem je vysoká odbornost, tu všichni 

naši pracovníci získávají v unikátních vzdělávacích pro-

gramech Swiss Life Select. Dbáme na to, aby vzdělávání 

bylo systematické a komplexní a současně, aby naši lidé 

mohli znalosti vstřebávat s radostí a využívat je 

bez zbytečného stresu.

Děláme vše pro to, aby byli naši pracovníci ve Swiss Life

Select dlouhodobě šťastní. Jedině tak budou poskytovat 

klientům servis té nejvyšší kvality. Jsou-li u nás spokojení, 

zůstávají věrní společnosti a mohou být pro klienta jeho 

celoživotním partnerem.
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Je mimořádně důležité, 
kdo pečuje o naše klienty
Špičkové know-how a letité zkušeností jsou jen první částí 

polehlivých fi nančních služeb. Tou druhou je odborná 

a hlavně lidská kvalita nás, pracovníků Swiss Life Select.



Zodpovědnost 
vůči světu

Ne ke všem lidem je osud příznivý. Jsme si toho vědomi 
a chápeme, že povinností každého slušného a úspěšného 
člověka by mělo být pomáhat nezištně těm, kteří se bez 
pomoci druhých neobejdou. Swiss Life Select dlouhodobě 
podporuje ohrožené a postižené děti prostřednictvím 
své nadace.
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