


Meet EMA
8. 10. 2020

#digitalizace



Dnešní program
08:30 Coffee & chat
09:00 Přivítání a úvodní slovo
09:05 Jaké novinky má EMA?
09:15 Digitalizace hypoték a její vliv na sektor
10:00 Coffee break
10:15 Digitalizace životního pojištění a její vliv na sektor
10:45 Diskuze
11:00 Závěr 



Jaké novinky má EMA?



Q3/2020

• Distribuce
• nový, unikátní dashboard 

mapující přechody mezi 
distributory a interními sítěmi

• bilance jednotlivých hráčů v čase

• Refinancování a ÚVN
• velký průzkum mezi poradci
• kdo chce refinancovat a proč 
• kdo by měl nést náklady

• Focus group
• autopojištění mezi poradci
• kdo koho sjednává a proč
• jaké faktory jsou rozhodující



DATA

ANALYTIKA

FÓRA

MÉDIA

EMA data

Hypoexpert, EMA studie

FinFest, Odborné fórum

Poradci-Sobě.cz



Co nás zaujalo
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Digitalizace hypoték a 
její vliv na sektor



Témata:
● přímé sjednání hypotéky klientem online
● asistované sjednání hypotéky online s poradcem
● refinancování a ÚVN, vliv na branži
● interní vs. externí digitální distribuce
● “end-to-end” vs částečná digitalizace



Pouze 4,5 % 
dotazovaných uvádí, že si 
sjednala online hypoteční 

úvěr.

Stavební spoření si již 
online sjednalo 10,6 % 

respondentů. 

“Hypoteční úvěr sjednalo online minimum respondentů”

N = 1 347, sběr dat 1. až 14. 6. 2020
O: Jaký z uvedených finančních produktů jste již uzavřel/a online?



Respondenti, kteří jsou 
ochotni uzavřít hypoteční 
úvěr online, častěji než 

průměr narážejí na 
nemožnost online sjednání 

(36,5 %). 

V případě respondentů, 
kteří jsou ochotni sjednat 

online stavební spoření, je 
neexistence možnosti 

online sjednání důvodem 
neuzavření produktů online 

jen z 21,9 %. 

Naopak mnohem méně 
často se dotázaní obávají 

o bezpečnost online 
sjednání (13,5 %, resp. 

12,9 %).

“Lidé, kteří jsou ochotni sjednat hypoteční úvěr online, 
narážejí na nemožnost online sjednání”

N = 1 347, sběr dat 1. až 14. 6. 2020
Ox: Co je hlavním důvodem pro nesjednání finančních produktů online?
Oy: Jaký z uvedených finančních produktů jste ochoten/ochotna uzavřít online?



Služeb finančních 
poradců využívají méně 
respondenti, kteří uvedli, 
že jsou ochotni sjednat 
hypoteční úvěr online 
(16,2 %), zato častěji 

využívají online 
srovnávače (23 %). 

Lidé, kteří jsou ochotni 
uzavřít online stavební 

spoření, využívají 
distribuční kanály 

srovnatelně jako průměr 
všech respondentů.

“Lidé, kteří jsou ochotni uzavřít hypoteční úvěr online, 
využívají finanční poradce méně než průměr”

N = 1 347, sběr dat 1. až 14. 6. 2020
Ox: U koho sjednáváte produkty nejčastěji?
Oy: Jaký z uvedených finančních produktů jste ochoten/ochotna uzavřít online?



Respondenti, kteří 
vyjádřili ochotu uzavřít 
hypoteční úvěr nebo 

stavební spoření online, 
mají i vyšší ochotu 

sjednat finanční produkty 
prostřednictvím 

videohovoru (31,1 %, 
resp. 28,7 %).

“Lidé, ochotní uzavřít online hypoteční úvěr, by uvítali 
možnost sjednání prostřednictvím videohovoru”

N = 1 347, sběr dat 1. až 14. 6. 2020
Ox: Uvítal/a byste možnost uzavření finančních produktů prostřednictvím videokonference či videohovoru (např. Skype, Zoom, Hangout apod.)?
Oy: Jaký z uvedených finančních produktů jste ochoten/ochotna uzavřít online?



Více než třetina 
finančních poradců 

(35,1 %) uvádí, že pouze 
1 % až 10 % jejich klientů 

spontánně uvažuje o 
refinancování hypotéky. 
Pouze 7,3 % poradců 

deklaruje zájem klientů o 
refinancování vyšší než 

50 %.

Digitalizace hypoték tak 
může vést k vyšší 
stabilitě úvěrového 

kmene.

“Lidé sami předčasně splácet hypotéku nebudou”

N = 151 sběr dat 9. až 18. 9. 2020
O: Kolik procent vašich klientů podle vás samo od sebe uvažuje o možnosti refinancování hypotéky?



Coffee break



Digitalizace životního 
pojištění a její vliv na 

sektor



Témata:
● přímé srovnání a sjednání životního pojištění klientem 

online
● asistované srovnání a sjednání životního pojištění 

online s poradcem
● “end-to-end” řešení vs. nabídkovače
● rychlost nástupu digitálního sjednávání



11,8 % dotazovaných 
uvádí, že si již sjednalo 
online životní pojištění.

Úrazové pojištění si 
online sjednalo 13,1 % 

respondentů. 

“Životní pojištění sjednala online desetina respondentů”

N = 1 347, sběr dat 1. až 14. 6. 2020
O: Jaký z uvedených finančních produktů jste již uzavřel/a online?



Respondenti, kteří jsou 
ochotni uzavřít životní či 
úrazové pojištění online, 
mnohem častěji narážejí 

na nemožnost online 
sjednání finančních 

produktů (24,7 %, resp. 
22,7 %) než průměr 
všech dotázaných.

Naopak mnohem méně 
často se obávají o 
bezpečnost online 

sjednání (13 %, resp. 
15,5 %).

“Lidé, kteří jsou ochotni online životní či úrazové pojištění 
sjednat, narážejí na nemožnost online sjednání”

N = 1 347, sběr dat 1. až 14. 6. 2020
Ox: Co je hlavním důvodem pro nesjednání finančních produktů online?
Oy: Jaký z uvedených finančních produktů jste ochoten/ochotna uzavřít online?



Služeb finančních 
poradců využívají méně 
respondenti, kteří uvedli, 
že jsou ochotni sjednat 

životní (14,4 %) či 
úrazové (16 %) pojištění.

Lidé ochotni uzavřít 
pojištění online mnohem 

častěji než průměr 
využívají obecně ke 
sjednání finančních 

produktů srovnávače 
(20,5 %, resp. 23,7 %).

“Lidé, kteří jsou ochotni uzavřít životní pojištění online, 
finanční poradce využívají méně než průměr”

N = 1 347, sběr dat 1. až 14. 6. 2020
Ox: U koho sjednáváte produkty nejčastěji?
Oy: Jaký z uvedených finančních produktů jste ochoten/ochotna uzavřít online?



Respondenti, kteří jsou 
ochotni uzavřít životní či 
úrazové pojištění online, 

dávají ke sjednání 
finančních produktů 

online přednost stránkám 
finančních institucí 

(73,3 %, resp. 72,2 %) 
před srovnávači více než 
průměr všech dotázaných 

(67,6 %).

“Stránky finančních institucí vedou před srovnávači”

N = 1 347, sběr dat 1. až 14. 6. 2020
Ox: Jaký způsob sjednání produktů online upřednostňujete?
Oy: Jaký z uvedených finančních produktů jste ochoten/ochotna uzavřít online?



Respondenti, kteří 
vyjádřili ochotu uzavřít 

online životní nebo 
úrazové pojištění, mají i 

vyšší ochotu sjednat 
finanční produkty 
prostřednictvím 

videohovoru.

“Lidé, kteří ochotni uzavřít online životní či úrazové 
pojištění, se méně vyhýbají i sjednání přes videohovor”

N = 1 347, sběr dat 1. až 14. 6. 2020
Ox: Uvítal/a byste možnost uzavření finančních produktů prostřednictvím videokonference či videohovoru (např. Skype, Zoom, Hangout apod.)?
Oy: Jaký z uvedených finančních produktů jste ochoten/ochotna uzavřít online?



Nejvýznamnějším 
faktorem pro uzavření 
finančních produktů 

online je podle 
respondentů 

srozumitelnost a 
jednoduchost (3,76).

“K online uzavření finančních produktů lidé vyžadují 
především srozumitelnost a jednoduchost”

N = 1 347, sběr dat 1. až 14. 6. 2020
O: Jak významné jsou pro vás níže uvedené vlastnosti online sjednání finančních produktů (hodnoťte na škále 0 – zcela nevýznamná vlastnost až 5 – naprosto nezbytná vlastnost)



Diskuze



EMA Enterprise

• Business intelligence
• distribuce
• životní pojištění
• neživotní pojištění
• hypotéky
• stavební spoření

• Hloubkové studie
• stejné oblasti jako výše
• přes 30 rozsáhlých analýz (25 - 

40 slidů)
• průzkumy trhu klientů, poradců a 

data z trhu 

All inclusive 
za 25.000,-Kč/měsíčně



Závěrečné slovo



Meet EMA
prosinec 2020

#2021




