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Dlouhodobý�klient,�ryzí�zlato
Proč stále nefunguje dlouhodobá péče o zákazníky aneb jak dělat kvalitní servis 
stávajícímu portfoliu klientů.

Mnoho poradců se často žene za  získá‑
váním nových klientů. Kromě přirozené 
snahy, většinou také z  důvodu špatně na‑
staveného systému práce své alma mater, 
neschopnosti komunikovat prospěšnost 
spolupráce z  důvodu neuvědomění si 
opravdové síly kvalitní dlouhodobé spolu‑
práce s  klientem. U  nových poradců se to 
dá ještě pochopit, protože než o  někoho 
budou moci pečovat, musí klienty nejdříve 
oslovit a přijmout. Horší je, že tutéž chybu 
často dělají i poradci, kteří jsou už v praxi 
roky. V  konečném důsledku nedostatečná 
péče o  klienta může vést až k  jeho nevrat‑
né ztrátě. Což je na  vysoce konkurenčním 
trhu poměrně častý jev. A  to jen proto, že 
poradce se svými klienty není v  dostateč‑
ném kontaktu a  neposkytuje alespoň ele‑
mentární servis.

Kouzlo�DlouhoDobé�
sPoluPráce
Primární je slib, který klientovi dáváme při 
prvním kontaktu, když mu vysvětlujeme naši 
službu a systém spolupráce. Dodržení toho‑
to příslibu vytváří pozitivní image, což je pro 
poradce zcela zásadní. Kontinuální práce 
se stávajícími klienty může dát poradci pro‑
fesionální sebevědomí v  další komunikaci 
s  novými zákazníky a  vnitřní pocit ujištění, 
že není jen myš v krysím závodě. Dlouhodo‑
bá spolupráce je zkrátka produktivní pro obě 
strany.

Lidské potřeby se klientům v  průběhu 
života mění, tím se automaticky generují 
i  potenciální obchodní příležitosti a  krom 
flexibilních produktů musí být dostatečně 
pružný též poradce. Pokud klientovi po‑
skytneme přidanou hodnotu naší služby, 
ať už v  podobě lidského či profesionálního 
přístupu, odbornosti, korektního jednání, 
obětavosti, atraktivního finanční návrhu, 
máme mnohem větší šanci získat další za‑
jímavé obchodní příležitosti. Výsledkem je 
práce s méně vydané energie a stejnou či vyš‑
ší produktivitou. Skutečná efektivita je pak 
schopnost dosahovat výsledků dlouhodobě. 
Definovali jste si někdy vy konkrétně, co vás 
dělá u klientů dlouhodobě úspěšnými?

co�je�nutné�Pro�to�uDělat?
Už na  první schůzce bychom měli klást dů‑
raz na  dlouhodobou spolupráci. Vysvětlit 
klientovi přínos naší spolupráce, vše zazna‑

menávat a  vést detailní evidenci. Já osobně 
si poznámky a podněty píši nejen z osobních 
schůzek, ale i telefonátů.

Prvních 30 či 40 klientů máte ihned v pa‑
měti. Ale vzpomenete si, že vaše 98. klient‑
ka měla prababičku horalku, která se dožila 
101 let? Dále je dobré znát klientův poten‑
ciál  – konkrétní cíle a  přání, jaké produkty 
ještě nevyužívá, kde může více spořit, jaké 
jsou rezervy. Měli bychom s klientem detail‑
ně prodiskutovat jeho primární potřeby a ty 
do důsledku rozebrat. 

Je jasné, že každý klient potřebuje jinou 
míru naší pozornosti, ale zásadní je, zda se 
o své zákazníky poradce stará, či ne. Někteří 
poradci si zařazují klienty do  různých kate‑
gorií, dle individuálních kritérií. I to je mož‑
né. V  každém případě, pokud s  klientem už 
nebudeme dále spolupracovat, doporučuji 
mu to dát vhodnou formou na vědomí, aby to 
tzv. nevyhnilo. Je to důležité, neboť neříct si, 
že už nespolupracujeme, může mít zbyteč‑
né negativní důsledky v  budoucnu. Poradce 
sám také žije v  regionu, kde buduje svou  
klientelu, a  zprávy se někdy nesou rychle. 
Opět to souvisí s  profesionálním přístupem 

a  již zmíněnou schopností budovat svou 
vlastní image.

analyzujte�rozložení�
KlientsKých�aKtiv� i �Pasiv
Pokud někdo až tak nedá na  pocity, aby se 
staral o své klienty lépe, pak si stačí vyhledat 
pár čísel. 

Podívejte se, kolik peněz lidem zůstává 
na  běžných a  spořicích účtech a  co s  tím 
můžete s  klienty realizovat? Které stavební 
spoření je aktivní a  kdy končí dospoření cí‑
lové částky (ne vázací lhůty!), a  kde je tedy 
prostor pro další spoření, investování či po‑
skytnutí úvěru. Jak atraktivně se dnes pohy‑
bují úrokové sazby u  hypoték a  jaké jste vy 
či konkurence klientům sjednávali před pěti 
lety? Zda tu není správný čas odejít dříve než 
při konci fixačního období a  jaké konkrétní 
dopady to může mít.

servisní �schůzKa
Jakým zajímavým způsobem se za  posled‑
ních několik let posunuly pojišťovny ve svých 
produktech? Není tomu ještě tak dávno, co 
rozumně zajistit rizika sportovce či riziko‑
vější profese za přijatelnou cenu byl nemalý 
problém. Obrovský skok je tedy nejen u  ži‑
votního pojištění např. v  ceně rizik, tvorbě 
nových připojištění, zvýšení limitů, oceňo‑
vání zdravotního stavu či následné likvidace, 
ale také v pojištění majetkovém.

Při servisní schůzce je dobré probrat 
možnost lepšího zajištění rizik za  nižší 
ceny. A nemusí přitom nutně dojít k zruše‑
ní produktu. Zanalyzujte možnost investic 
pro nákup podílových listů či komodit, 
a  jak vypadá stav dříve uzavřených inves‑
tic. Co si o tom klient myslí a jak to na něj 
působí? Bavme se o  tom, jaké rezervy 
v čase klient má a kde je prostor pro jejich 
posílení. Stále berme v potaz konkrétní cíle 
klienta a hledejme k tomu vhodné finanční 
možnosti a řešení. V neposlední řadě vzdě‑
lávejme své klienty, protože čím informo‑
vanější budou, tím více budou odolní vůči 
neseriózním praktikám, bouchačům pro‑
duktů bez cíle apod. 

Klienti, kteří požadují seriózní informace, 
se najdou vždy. Záleží, jestli poradce‑ob‑
chodník bude i chytrý a tyto věci řeší se svým 
klientem, anebo tuto práci a  příležitost ne‑
chá na  konkurenci. Nečekejte tedy, až při‑
jdou klienti sami, to vy dávejte inspirativní 

Každopádně� mít� svou� stálou� klientelu� je�
velmi�příjemné.�a�klient�vás�vždycky�může�
něčím�překvapit.

vezměte� si� paní� Květu.� nedávno� jsme�
se� na� servisní� návštěvě� zapovídali� a� mě�
zajímalo,�jaké�má�praktické�tipy�na�úsporu�
peněz.�Přestavte�si,� že�paní�Květa�nakupu‑
je�výhradně�ve�slevách,�a�co�je�důležitější,�
dlouho�dopředu.Čaje�kupuje�přes�léto,�pro‑
tože�vyzkoumala,�že�jsou�levnější�než�v�zim‑
ní� „sezoně“.� stejné� je� to� se� záchodovým�
papírem.� nekupuje� 4� ks,� ale� rovnou� 12� ks,�
protože�tam�je�efekt�úspory�nejvyšší,�a�stří‑
hat� se� chodí� výhradně� na� učiliště� s� argu‑
mentem,�že�ji�ostříhají�stejně�dobře�za�tře‑
tinovu� cenu.� Přijde� vám� to� úsměvné?� co�
na� to�říci.�s�manželem�vybudovali�majetek�
skládající�se�z�několika�bytových�domů.�Ří‑
káte�si�pak,�zda�to�má�ještě�zapotřebí.�není�
takový�přístup�právě�ten�správný�námět,�jak�
budovat�úspěšně�majetek?�

inspirace,�práce�a�disciplína�jsou�sest‑
ry�úspěchu�a�znát�životní� filozofie�našich��
klientů�může�být�přínosné�obohacení�pro�
naše� další� klienty,� a� třeba� i� pro� nás� sa‑
motné.
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řešení, neboť stále platí, že chudý obchodník 
závidí ostatním příležitosti, zatímco bohatý 
obchodník tyto příležitosti vytváří.

KlientsKý�servis
Protože ne vždy je nutné vidět se osobně, je 
vhodné udržovat kontakt například servis‑
ními telefonáty a střízlivou a osobní formou 
textu, prostřednictvím servisních e‑mailů. 
Servisní e‑maily jsou vhodné pro novinky 
z  trhu, zajímavosti či jiné sdělení, ovšem 
psané, řekl bych přímo lidskou řečí, právě 
z  důvodu, kdy to píšete už svému stávající‑
mu klientovi, o  kterém víte velmi mnoho. 
Aby nedošlo k mýlce – určitý odstup je vždy 
vhodný, ale jistě cítíte, že na  každé schůzce 
komunikovat, jako byste se viděli poprvé, 
je už známka neempatického přístupu. Ně‑
kdy jsou vhodná i  neformální setkání  – při 
sportu, obědě či na nějaké party. I tam svého 
klienta poznáte z jiného úhlu a vždy se něco 
nového dozvíte. 

Zákazníci hledají často dvě slova  – čest‑
nost a  transparentnost. Chtějí získat mož‑
nost vám věřit – máte toto ve své nabídce?

a�jaKé�jsou�tyPy�servisů?
V podstatě dva základní – ten „první“ (někdy 
označován jako nultý servis/1. servis/před‑
servis) je vhodné udělat v krátkém horizontu 
po  uzavření obchodů. Ujistit se, zda je vše 
správně vystaveno ze  strany obchodních 

partnerů, zaevidovat si vše podstatné, nasta‑
vit příkazy, v krátkosti s klientem znovu pro‑
jet, zda všemu rozumí, a hlavně utvrdit se, že 
se jeho cíle nezměnily.

A  druhý „typ“, nazvěme jej třeba „velký“ 
servis, který poradci dělají zpravidla jednou 
ročně. Podívat se na  výpisy, aktualizovat fi‑
nanční bilanci, probrat, kde je prostor pro 
pozitivní úpravu (nové funkce, nová připo‑
jištění, změna preferencí), další produkty, 
a co v portfoliu klienta chybí. Mám na mysli 
typicky servisní produkty  – spoření, majet‑
kové pojištění, investice, pokud to samozřej‑
mě není současná potřeba, se kterou klienta 
potkáme na začátku spolupráce, probrat si‑
tuaci na  trhu (aktuální témata) a  také vypít 
v klidu čaj a probrat život.

Možná se zdá, že je toho hodně, ale není 
tomu tak, pokud alespoň 30 % času, který 
věnujete práci s  klienty, zaměříte na  servis‑
ní péči. Z praxe mám totiž jednu zkušenost, 
kdy i  klienti, kteří nás mají rádi a  vnímají 
nás správným způsobem, na  nás sem tam 
mohou, např. s  doporučeními svému okolí, 
zapomenout. Udržováním kontaktu servisní 
péčí toto eliminujeme, stejně tak snižujeme 
riziko potenciálních storen a  poradce může 
aktivně kontrolovat své cash flow.

Na  setkání je tedy nutné být vždy připra‑
ven a  vědět, co chci sdělit. Skončit hned 
na  začátku s  otázkou „Jak se máte?“ a  „Co 
je nového?“ je hrubě amatérské a neproduk‑
tivní. 

sirotci
Zajímavou skupinou klientů se jeví být také 
klienti po odchozích poradcích – tzv. sirotci 
– a to napříč konkurencí. Není náhodou, že 
jejich původní poradce pracovně „umřel“, 
protože poradenství pro něj nebyl vhodný 
obor. I  James M. Heidema z  Kanady, mem‑
ber of MDRT (Milion dollar round table), při 
jednom setkání, jehož jsem se účastnil, říkal 
posvátnou myšlenku: „Sirotci po mrtvých 
poradcích jsou ukryté zlato“. A je to pravda. 
Nevěříte? Přesvědčte se na vlastní kůži. 
Na závěr mého článku s poměrně jasným po‑
sláním –„důraznější péče a  upřímný zájem 
o  klienty“ – bych rád konstatoval, že zájmy 
klienta musí být vždy nad zájmy poradce a že 
naše práce je královské poslání.

Pokud jste tedy doposud podceňovali vý‑
znam dlouhodobé spolupráce s  klientem, 
nic si z  toho nedělejte, protože vše důležité 
často vzniká dvakrát – nejdříve duševně, pak 
fyzicky. Nyní je podstatné, kdy a jak začnete. 
Jedině skutečný zájem o člověka vám přinese 
respekt.

Marek Surový

Partner, 

S Financial PeoPle

zajímavý� je� i� příběh� mých� klientů,� kte‑
ří� jsou� silně� věřící.� hodně� jsem� se� musel�
snažit,�abych�důsledně�vysvětlil�důležitost�
rizik� pro� rodinu,� kde� manžel� je� hlavní� ži‑
vitel,�mají�tři�děti,�rodinný�dům�a�ne�příliš�
mnoho� peněz,� o� to� více� opatrnosti� při� na‑
kládání�s�nimi.�jak�byste�reagovali�na�ar‑
gument:„My�pojištění�nepotřebujeme,�bůh�
se�o�nás�postará?“�už�dávno�jsem�zjistil,�že�
někdy� nemá� smysl� střílet� argumenty,� ale�
je� lepší� postavit� se� čelem� a� vyjádřit� rov‑
nou�poslání�své�práce.�Má�odpověď�zněla:�
„rozumím,�a�kdo�si�myslíte,�že�mě�posílá,�
aby�se�o�vás�postaral?“�vše�podstatné�bylo�
řečeno.� samozřejmě� s� určitou� nadsázkou�
a� s� úsměvem� na� obou� stranách.� Dnes� to�
jsou�skvělí�klienti.�a�víte,�jaký�jsem�si�z�to‑
hoto�jednání�odnesl�závěr?

nenechejme� se� jako� poradci� zmást,��
klient� nás� i� přes� ekonomickou� situaci�
a�on‑line�přístup�téměř�do�všeho�potřebuje.�
i�banky�zjistily,�když�vyhnaly�ještě�před�ne‑
dávnem�své�klienty�od�přepážek�k�interne‑
tovému�bankovnictví,�to,�co�poradci�vědí�už�
dlouho�–�finanční�produkt�je�určitou�„komo‑
ditou“�a� rozdíl�mezi�prodejem�na� internetu�
a�prodejem�osobním�je�vztah.
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