Partners připravují projekt vlastní
banky a podali žádost o bankovní
licenci ČNB
Těsně před koncem roku 2020 podala česká finanční skupina Partners žádost o
bankovní licenci České národní bance. Tímto formálním krokem oficiálně potvrdila
svůj již dříve avizovaný zájem rozšířit podnikání také do oblasti bankovních účtů,
plateb a úvěrů.
„Očekáváme, že licenční řízení bude probíhat zhruba jeden rok. Záleží na tom, kolik
informací bude ČNB třeba doplňovat a zpřesňovat. Stavět zcela novou plně
licencovanou banku je na českém trhu ojedinělý krok, a tak přesný vývoj lze
odhadovat orientačně,“ konstatuje Petr Borkovec, generální ředitel finanční skupiny
Partners. Od samotného získání licence je třeba počítat ještě s několika dalšími měsíci
na zahájení provozu. Se startem banky tak skupina počítá zhruba v druhém kvartálu
roku 2022.
Nová banka ponese název Partners Banka, protože bude úzce spjata se službou
komplexního finančního poradenství a sítí profesionálních poradců a franšízových
poboček Partners. „Pro své klienty připravujeme prostřednictvím banky a aplikace
perfektní nástroj pro správu celého finančního života a všech produktů osobních
financí od desítek finančních institucí z jednoho místa. Tedy od běžných transakcí
v rámci bankovního světa přes spoření a investice až po pojistky. Stavíme otevřenou
banku. Klientům Partners tak umožníme napojit si účty jiných bank a nahlížet na
vývoj finančních produktů od jakéhokoli obchodního partnera – banky, pojišťovny
nebo investiční společnosti, se kterými jsme datově propojeni,“ představuje nový
projekt Petr Borkovec. Klienti budou mít k dispozici nejen výjimečnou bankovní a
finanční aplikaci, ale správa bankovních produktů a klientské linky mu bude moci
nabídnout také osobní péči finančního poradce nebo pracovníků kamenné pobočky.
Nový projekt tak klientům poskytne fintechové bankovnictví a komplexní osobní
poradenství v jednom.

Investory pro banku nehledáme
Financování projektu je řešeno investicemi firem spojených s finanční skupinou i
jednotlivými investory. Majiteli banky se tak stanou jednak společnosti vlastněné
akcionáři Partners Petrem Borkovcem a Radimem Lukešem a jednak i velké množství

poradců, manažerů a zaměstnanců Partners. Skupina v tuto chvíli žádné další
investory pro svůj projekt nehledá.
Projekt Partners Banky vede zkušený tým bankéřů. V jeho čele stojí dlouholetý
manažer ze skupiny ČSOB Marek Ditz: „Strávil jsem více než dvacet let v zavedené
bankovní skupině sbíráním zkušeností s provozem, řízením a transformací banky.
Možnost být u zrodu jedinečného nového typu otevřené poradenské banky na českém
trhu mě velmi zaujala.“ Za svou kariéru Marek Ditz řídil a zodpovídal ve skupině ČSOB
za produktový vývoj, projektové řízení, řízení obchodních sítí a srovnávačů, úvěrových
rizik, oblast IT i back office. „Projekt Partners Banky představuje propojení zcela nové
moderní a technologické banky se zkušenou a skvěle fungující profesionální sítí
poradenských poboček a finančních poradců. Jsem proto přesvědčený, že budeme
úspěšní,“ říká Marek Ditz.
Projekt Partners Banky je připravován primárně pro klienty a finanční poradce
Partners. V nabídce nové banky tak budou zpočátku pouze retailové bankovní
produkty určené pro fyzické osoby, jakými jsou běžný účet, spořicí účet, spotřebitelský
úvěr nebo hypotéka. Detaily produktové propozice zatím tým prozradit nechce, bude
ale vycházet právě z principů komplexního poradenství a plánování osobních financí.
Počítá se, že v prvních letech banka poroste zhruba o 30 tisíc klientů ročně. Po pěti
letech bychom se tak chtěli dostat na 150 tisíc klientů, kteří využívají bankovních
služeb. Primárně se bude jednat o klienty Partners, sekundárně ale věříme, že unikátní
propozice a základní bankovnictví zadarmo přiláká i klienty „zvenčí“. Stát se klientem
Partners Banky bude možné i napřímo online. Pro všechny klienty bude samozřejmě
platit nabídka stejně výhodné a komplexní propozice bankovnictví, poradenství a
správy osobních financí v jednom.
Pro více informací kontaktujte:
Tereza Píchalová, tisková mluvčí Partners, tereza.pichalova@partners.cz,
tel.: 603 173 254

Společnost Partners Financial Services patří do Partners finanční skupiny, jejíž obrat
překročil v roce 2018 jednu a půl miliardy korun. Partners jsou od roku 2009 největší
finančně poradenskou společností v České republice. Zásluhu na úspěchu jejího
poradenství má především objektivita, nabídka exkluzivních produktů a pečlivá
příprava a vzdělávání finančních poradců Partners. V současnosti má firma téměř 600
tisíc klientů, 93 poboček a 1900 profesionálních poradců. Do finanční skupiny patří
také úspěšné projekty Partners investiční společnost, nemovitostní fond Trigea,

Partners bankovní služby a Partners media, která provozuje weby Peníze.cz, Finmag.cz
a Heroine.cz. Od července 2019 sem patří také Simplea pojišťovna, nabízející unikátní
životní pojištění. Aktuálně připravuje skupina projekt vlastní penzijní společnosti
Rentea a Partners Banky.

