TRANSPARENTNÍ TRH FINANČNÍHO PORADENSTVÍ

Na jedné lodi
ELIXIR (ELectronic Information eXchange Intermediary Register) je společný projekt makléřských
a finančněporadenských společností, pojišťoven a bankovních institucí. Registr nabízí možnost rychle
si ověřit historii nových poradců a individuální finanční poradci a zprostředkovatelé mohou díky němu
aktivně pracovat na své profesní budoucnosti.

TRANSPARENTNÍ TRH FINANČNÍHO PORADENSTVÍ

ELIXIR je přehledná
a souhrnná databáze
o profesionálech zajišťujících
distribuci bankovních,
finančních a pojistných
produktů široké veřejnosti.
Registr finančních poradců
zvyšuje transparentnost
trhu, vytváří podmínky
pro jeho profesionalizaci
a zvyšuje důvěryhodnost
široké veřejnosti k profesi
finančního poradenství. Pro
členy registru představuje
ELIXIR efektivní nástroj
k profesionálnímu
řízení lidských zdrojů.
Provozovatelem registru je
společnost CCB – Czech
Credit Bureau.

www.registrporadcu.cz
Data z registru ELIXIR jsou
dostupná všem členům
projektu prostřednictvím
zabezpečené webové
aplikace. Jednotliví poradci,
jejichž data jsou součástí
registru, mají možnost
získat svůj komplexní
výpis při osobní návštěvě
v Informačním centru
registru ELIXIR.

Profesní data v jedné databázi

Registr poradců mapuje profesní historii
• pojišťovacích makléřů a agentů
• finančních poradců
• pojišťovacích zprostředkovatelů
• distributorů bankovních produktů
ELIXIR efektivně omezuje prostor pro neetické jednání a nezákonné způsoby chování finančních zprostředkovatelů, a tím
minimalizuje i negativní dopady na profesi
finančního poradenství. Vytváří předpoklady pro růst sektoru poskytování služeb
v oblasti distribuce bankovních a finančních produktů široké veřejnosti.

Účinný nástroj budování stabilní
poradenské sítě

Díky zapojení široké skupiny finančněporadenských společností, nejvýznamnějších a největších makléřských sítí, pojišťoven a bank získává člen registru ELIXIR
širokou škálu informací, která mu umožňuje kvalifikovaně rozhodovat o spolupracujících finančních poradcích. K dispozici
jsou tak informace a nástroje, jež členům
registru pomáhají efektivně a zodpovědně
řídit risk management v oblasti lidských
zdrojů.

Výpis z registru ELIXIR

Registr přináší jak pozitivní, tak i negativní
informace o profesní kariéře zapojených
finančních poradců. Data jsou aktualizována nejméně jednou měsíčně a úplný
výpis obsahuje
• identifikační údaje
• přehledně zpracovanou profesní historii
finančního poradce
• data vypovídající o výši
nevypořádaných závazků poradce
včetně historie

Členové registru ELIXIR

Členy projektu ELIXIR jsou finančněporadenské společnosti, makléřské sítě, pojišťovny
a banky.

Partneři projektu

CCB – Czech Credit Bureau, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 277 778 530, Fax: +420 277 778 580, e-mail: dotaz@registrporadcu.cz

