
Hľadáte spôsob, ako výhodne 
sporiť a pri tom neplatiť žiadne 

zbytočné poplatky? Mať svoje 
peniaze neustále k dispozícii? 

Nemusieť si kvôli tomu založiť ďalší 
bežný účet?

Francúzska skupina AXA je celosvetovým lídrom vo finanč-
nom zabezpečení. Spoločnosť PARTNERS GROUP SK patrí 
medzi lídrov v poskytovaní finančných služieb a disponuje do-
konalou znalosťou finančných potrieb klientov na Slovensku. 
Obe spoločnosti spája orientácia na klienta a od roku 2007 
úspešne spolupracujú. Spoločnosti rozšírili svoje strategické 
partnerstvo aj o bankový segment. K životnému poisteniu, 
podielovým fondom, neživotnému poisteniu a dôchodkom 
pribudla aj AXA Bank. Výsledkom je nový projekt AXA Bank 

POWERED BY PARTNERS GROUP SK.

Keď sa výnimoční dajú dokopy
Inšpiráciou úspech?

Viac informácií nájdete na www.axa.sk alebo u fi nančných 
sprostredkovateľov PARTNERS GROUP SK.

   Založenie, vedenie 

a zrušenie účtu,

   prichádzajúce tuzemské 

a interné platby,

   jednorazové tuzemské pre-

vodné príkazy (2x mesačne),

   zadanie platobných príka-

zov cez Internetbanking,

   zrušenie platobných príka-

zov cez Internetbanking,

   realizácia trvalých príkazov 

v rámci skupiny AXA,

   vydanie, vedenie, aktivácia 

a blokácia platobnej karty,

   platba kartou za tovar 

a služby v SR a zahraničí,

   odblokovanie a zablokovanie 

karty pre platby cez internet,

   zmena limitov na karte,

   vydanie náhradnej karty,

   informácie o platbách, 

zostatku a histórii účtu 

cez AXA linku,

   blokácia účtu a úprava 

osobných údajov cez AXA  

linku.

VÝHODY SPORIACEHO ÚČTU
PLUS POWERED BY PARTNERS 
GROUP SK:

Klienti AXA Bank získajú 
od 1. apríla do 30. júna 2012 
na SPORIACOM ÚČTE Plus 
k základnej úrokovej sadzbe 
2,5 % p.a. vďaka strategickému 
partnerstvu s PARTNERS 
GROUP SK aj JARNÝ BONUS 
v podobe úroku navyše.

       Spolu so všeobecne platnými 

výhodami sporiacich účtov od AXA Bank 

tak môžu naši klienti získať skutočne 

špičkový produkt šitý na mieru. Benefitom 

je možnosť získať voliteľné poistenie 

pre prípad smrti s následkom úrazu 

ako ochranu v prípade nepredvídateľných udalostí. Zásadná 

myšlienka produktu je nastavená tak, aby doslova motivovala 

klientov sporiť.      

Martin Vogl, generálny riaditeľ skupiny AXA SR a ČR

       Vďaka partnerstvu s AXA ponúkame 

klientom PARTNERS GROUP SK exkluzívny 

úrok. Profesionálne a kvalitné finančné 

služby sú pre nás prioritou. Zásady, 

ktorými sa riadime, sa skrývajú v slove 

INAK. To v prenesenom význame slova 

znamená kvalitne, transparentne, profesionálne, spoľahlivo 

a dostupne. Týchto päť kľúčových hodnôt tvorí základ 

našej firemnej filozofie a kvalitatívne unikátneho prístupu 

k poskytovaniu finančných služieb.    

Juraj Juras, generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK


