USF přijala nového člena
Tisková zpráva, Praha 8. března 201117. února 2007
Členská základna Unie společností finančního zprostředkování a poradenství – USF se
rozrostla o nového člena - společnost ALLFIN PRO s.r.o. . Rozhodnutí o přijetí ALLFIN PRO
do USF bylo schváleno na zasedání představenstva 11. ledna 2007, zástupce nové členské
společnosti se stal zároveň členem rady Unie.
Společnost ALLFIN PRO je prvním přistoupivším členem do USF od jejího založení v červnu 2006. USF
tak nyní sdružuje 9 členů – právnických osob.
Ing. Igor Bielik, předseda představenstva k tomu uvádí: „Vstup společnosti ALLFIN PRO do USF je
první vlaštovkou signalizující rozšiřování počtu členů naší unie. V současnosti probíhají jednání s řadou
dalších subjektů, které projevily v poslední době velký zájem o členství v USF. Očekáváme, že v blízké
budoucnosti naši Unii rozšíří několik dalších nových členů.“
Vladimír Nejezchleba, obchodní ředitel společnosti ALLFIN PRO s.r.o. komentuje své rozhodnutí stát se
členem USF následovně: „ Členství v Unii je logickým vyústěním dlouhodobější neformální spolupráce
s členy USF. Vyznáváme stejné etické hodnoty, sdílíme shodné představy o kultivaci poradenského
prostředí a uplatňování jednotných kvalitativních principů. Naše členství v USF nevnímáme jako
pasivní, jednoznačně se hodláme aktivně podílet na tvorbě funkční platformy pro podporu
poradenského a zprostředkovatelského trhu. “
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O ALLFIN PRO s.r.o.
ALLFIN PRO je privátní konzultační společnost zaměřená na osobní finanční plánování a sociální
zabezpečení. Je registrována u ČNB pro činnost pojišťovacího makléře, investičního zprostředkovatele.
Služby poskytuje prostřednictvím poradců pro finanční plánování,kteří jsou pravidelně vzděláváni,
pracují podle firemních standardů osobního konzultanta na základě finanční analýzy. Plně využívají
technického a softwarového zázemí společnosti. Společnost ALLFIN PRO vznikla v roce 1998 a
k dnešnímu dni pracuje s cca 32 000 aktivními klienty. ALLFIN PRO má v portfoliu klientů většinou
fyzické osoby, stále se ovšem zvyšuje podíl menších a středních firem.
O Unii
Unie společností finančního zprostředkování a poradenství - USF vznikla v červnu roku 2006. Jedná se
o neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v
oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Zakládajícími členy unie jsou společnosti AWD,
Broker Consulting, Broker Trust, FEDS, INTERLIFE, KZ Finance, MONECO a 1. Vzájemná poradenská.
Členové unie si kladou za cíl vytvořit vyšší standard v oblasti finančního poradenství a zprostředkování.
Hlavní vizí, kterou chce nová unie prosazovat, je odpovědnost zprostředkovatelských sítí za jednání
svých poradců.

