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Powinni być dyspozycyjnt. Musząsprostaćoczekiwaniom klientów,którzYPotrafią

zarabiać miliony złotych. Wiadomo też, że praca doradcr- ::]-,-::. bankingu wykracza

poza św:.zit finansów. Tylko jak wygląda -,,; ::-:,.-ce?

:.::1ł,l.Ę,. zień pracy doradcy private

;lii 
'H, bankingu zaczyla się od fi-

iili nansów i na finansach się
kończy. Trudno się zresztą

dziwić, że wszystko w jego dzialalności
obraca się wokół pieniędzy.

- Po przyjściu dopracy sprawdzam

w serwisach informacyjnych, co się
dzieje na świecie, czytam wiadomości,
analtzy i notowania z głównych giełd
i rlmku forex, aby móc przekazać pe-

łen obraz rynku naszym klientom -
opowiada Hubert lGóiak, kierownik
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zespołu bankowości prywatne_j Ra,' =-
isen Bank Polsl<a w Warszariie,

Hubert IGólak w Raiffeisen pra;l-
je od trzech 1at, wcześniej zajmorl-::

się obsługą przedsiębiorstr,r, rv Balku
Millennium. Jest ekonomisL4 z \\_f-

kształcenia, ukończył Wydztń Zarzą-

dzania na Uniwersltecie Warszarvskim.

Bankowcy zgodnie podkreślają, że do-

radcy muszą mteć szczególne zdolno-
ści interpersonalne, wysoką kulturę
osobistą i kilka innych cech odpowied-
nich dla sprzedawców produktów war-

...:. - "-:1-, zlclr-cb osobom, które
:_ : -_'] *:'lon.,-zarabia.,,,_:_ _, : . - _-\ a,._- :__ - _ _,,
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1,j,- i.-,-= s-:: j: :::r-ate lalŁingu

:Jsz,!]i,"-l ::e sa::z.cie rr-szystkim oso-
'cr- z jośnadczeniem łł, barrkowości,

z \\-\ z)zvm lrlksztalceniem, najlepiej

, .ko.romii 1.rń finansów. Powinni znać

przynajmniej jedel 1ęzyk obcy, ponie-

waż spora częśĆ klientów tego banku
to cudzoziemcy. Po zaliczeniu cykiu
szkoleń kandydaci zdilą wewnętrzly
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egzamllr certy{lkacyjny i dopiero od

tego momentu mogą wspólpracowaĆ
z klientamii oferować im produkty in-
westyryjne. Egzanir. powtarzany jest

co roku.
W BRE Banku szczególnie ceni się

kandydatów do pracy zbogatyn do,

świadczeniem wyniesionym z rpkll
kapitałowego, na przykŁad z domów

maklerskich.
- O posadę dorudcyubiegająsię oso-

by z &lżlm dośńadczeniem, ale też ab-

solwenci kieruŃów zvńęanycl' z {i-

nansami, którzy rnogą zdobywać wie-
dzę i umiejętności, pracując w zespo-

Łach doradczych - wyjaśnia Mariusz
Kłys, zastępca dyrektora departamen-

tu private bankingu BRE Banku.
Z kolei pracownicy najmlodszego

w polskiej bankowości prywatnej No-
ble Banku (powstał w 2006 r.) wywo-
dzą się m.in. z Open Finance, spółki do-

radzrwa finansowego nńeżące1 do tej

samej grupy.

- Korzystamy rówlież z usług firm
headhunterskich. Na tak wąskim ryn-
ku to nieuniknione - mówi Mariusz
Latek, zastępca dyrektora ds. sprzeda-

ży w Noble Banku. Nie ukrywa, że

znaIezieńe dobrych pracowników nie
jest łatwe.

Współpracę z klientem można porów-
nać do szycia garnituru na miarę. Aby
wszystko się udało, bank winien
w pierwszej kolejności zrozumteć po-

trzeby klienta. Doradca nie idzie na

pierwsze spotkanie z folderami rekla-
mowymi produktów finansowych, lecz

przede wszystkim z notatnikiem,
w któryrm zapisze informacje o celach

i oczekiwaniach klienta w zŃresie za-

r ządzańa aktyw ami. To tak, j akby kra-

wiec wziął miarę, by uszf garnitur.
W drugim etapie jest opracow)^va-

na oferta - wstępnie skrojona na mia-

rę klienta. Potem potrzebne są kolejne

przymiatki, stąd w trzecim etapie pod-

czas kolejnych tozmów propozycje tr'-

westycji są jeszcze modyfikowane. Po

ostatniej przyrniarce klient może

włożyć garnitur - nab)rwa wskazane
mu aktywa lub cz;mi to za niego bank.

PrzepŁyw informacji bynajmniej nie

Wśród kandydatów

na doradców są

łsoby do§wiadcagwe

i abso§raełłci

lęierunhów

finansoulycb
Mariusz lfiys

zastępca dyrektora departamentu
private bankingu BRE Banku

jest jednostronny. Beata Czerwińska
z fkmy Xelion. Doradcy Finansowi
opowiada, że klienci zainteresowani
ulokowrniem dużych kwot pYają ją

o jej kwalifikacje, doświadczenie, a na-

wet sytuację rodzirrną. Mimo wszyst-
ko rrajbar&iej interesują ich finanse,

naprzykIad: co stanie się z zainwesto-

wanymi pieniędzmi, gdy koniuŃtura
na danym rynku się pogorszy. Z dru-
grej strony, ńektórzy w czasie hossy

w ogóle nie m;ślą o możIiwej bessie i rra

to właśnie musi im zwrócić uwagę do-

świadczony doradca.

- W przypadku korekt na rynkach
hlb złejsyruacji sama dzrvonię do klien-

tów i ustalam 7 nimi, co robić dalej.

Ale i tak ńekt&zy dzwonią do późla
w nocy, gdy coś ich zaniepokoi - opo-

wiada Beata Czerwńska.
Weekendy z.azwyczaj ma wolne.

Choć doradry teoretyczńe są dostępni

non stop, ńe oznaea to pracy 7 dni
w tygodniu. Hubert IGólak na przy -

kład ma czas,by piastować fuŃ-
cję przewodniczącęo Rady Dziel- ,,];l

nicv wilanów w warszawe.

Praca doradcy fi nansowego,
nie tylko zresząna pottzeby
pńvate bankingu, to dość de-

likatna mateńa. W branży
co i rusz słychać głosy,

żenależńoby ją* j^-

kiś sposób uregulo-
wać, wptowadza-
jąc certyfikacje
albo przynaj-

strację doradców finansowych i innych
dystrybutorów produktów inwesty-
cyjnycb..

- Dzisiaj taksówkarze podlegają

większym regulacjom niż dorudcy fl-
nansowi - za:uważa Tomasz Marszńł,
dyrektor marketingu w Xelionie.

Pionierską działalność w Ę dziedzi-
nie prowadzi Europejska Akademia Pla-

nowania Finansowego, organizlląca
kursy i wręczaj ąc^cert>Ęlk^ty Europe-

an Federation of Financial Professio-

nals z Bad Hamburg. Na jej czele stoi

Franciszek R. Zlęba,który mirt. przez

sześć lat byl prezesem Powszechnego
Towarzystwa Emerytalnego Kredyt
Banku (jest też ldzińowcem spółki,

któr a pr ow adzi szkołę).
Wynagrodzenia doradców pozosta-

ją tajemnicą, ale jak twierdz ąprzedsta-
wiciele Xelionu, w ich firmie dobry
pracownik może zarobić nawet kilka-
dziesiąt tysięcy zŁotych miesięcznie
(wraz z budową portfela klientów ro-

śnie stosunek wylagrodzeńa prowi-
zyjrrego do nieprowizyjnego). To nie

tylko więcej, niż zarabiają taksówka-
rze, alebyćmoże nawet niektórzy klien-

ci Private bantingu' .' 
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Beata
Czerwińska,
Xelion. Doradcy
Finansowi: Klienci

czasem dzwonią

do późna w nocy
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