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HRDÍ  
NA MINULOSŤ

Spoločnosť DELUVIS s.r.o. pôsobí na slovenskom
finančnom trhu od roku 2013. 

Dnes sme súčasťou jednej z najväčších spoločnosti v sprostredko-
vaní finančných produktov na Slovensku – Finportal a.s. Toto part-
nerstvo je pevným pilierom dôvery a profesionálnych služieb pre 
našich klientov i obchodných partnerov.

Zároveň sa hrdo hlásime k dedičstvu našich predkov. Slovenský 
národ je síce malý, no bohatý na odvážnych mysliteľov, vizionárov, 
vynálezcov a objaviteľov. Príbehy mnohých z nich sú inšpiráciou 
pre súčasné generácie a jasným dôkazom toho, že každá myšlienka 
si vyžaduje prítomnosť silného partnera. Len takéto spojenie vie 
víziu zmeniť na realitu.

Vynálezca helikoptéry, Ján Bahýľ, nemal po svojom boku niekoho, 
kto by mu pomohol efektívnym spôsobom zvýšiť kapitál na ďalší 
vývoj svojho patentu, a tak sme o našu helikoptéru prišli. Neprišli 
sme však o padák Štefana Baniča, bezdrôtovú komunikáciu Jozefa 
Murgaša, protézy chodidiel a rúk Aurela Stodolu, fotografický 
objektív Jozefa Maximiliána Petzvala, elektromotor Štefana Aniána 
Jedlíka.



Finportal je servisnou spoločnosťou pre nezávislých obchodníkov 
a obchodné skupiny, ktorá reaguje na aktuálne potreby trhu v 
oblasti finančného sprostredkovania. Bezplatne poskytuje kom-
pletné zázemie v oblasti administratívy, informačného systému, 
právnych služieb, vzdelávania a call centrum pre všetkých, ktorí 
sa profesionálne venujú finančnému sprostredkovaniu. Spros-
tredkovateľom umožňuje ponúkať produkty všetkých význ-
amných spoločností na finančnom trhu. Filozofiou spoločnosti je 
vytvárať spoluprácu so sprostredkovateľmi, ktorá je založená na 
nezávislosti, slobode rozhodovania, vlastnom rozvoji a transpar-
entnom províznom systéme. V súčasnosti patrí medzi TOP 3 part-
nerov väčšiny finančných inštitúcií na Slovensku.

Súčasný DELUVIS pomáha svojim klientom 
znásobiť svoj kapitál a realizovať si tak svoje 
plány. Spoločne sa učíme z histórie a nechá-
vame sa inšpirovať najväčšími Slovákmi. 

Finportal



Sny najväčších Slovákov histórie sú odlišné od tých, ktoré majú 
súčasní ľudia. No jedno majú spoločné. V mnohých prípadoch sú iba 
nehmatateľnou predstavou, myšlienkou, ktorá sa však môže stať 
realitou. Nezáleží na tom, či je dnes tým snom nové bývanie alebo 
zabezpečenie budúcnosti pre potomka. Pre jeho splnenie je nevyh-
nutné nájsť efektívny spôsob. To je úlohou spoločnosti DELUVIS.

Našim klientom poskytujeme profesionálne služby z oblastí:

NAŠE SLUŽBY

HYPOTEKÁRNYCH A SPOTREBNÝCH ÚVEROV

DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

IINVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ

POISTENIA

KORPORÁTNEHO PORADENSTVA

Držíme sa pritom našich hodnôt, ktorými sú kvalita, integ-
rita a stabilita, dôveryhodnosť. 

Zároveň sme jedným zo zakladajúcich členov Asociácie 
finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP).



Doprajte si exkluzívne služby a využívajte všetky benefity s nimi súvi-
siace. Vďaka našim produktom a jedinečným partnerstvám Vám 
umožníme aj:

POCIT 
JEDINEČNOSTI 
PRE KAŽDÉHO

 

nakupovať a predávať drahé kovy cez renomo-
vanú spoločnosť AUVESTA EDELMETALLE AG

vlastniť investície budúcnosti vo forme 
kryptomien
 
pravidelne si sporiť s podielovými fondmi 
rakúskej Wiener Privatbank
 

vyriešiť otázku bývania s našimi realitnými 
projektmi

využívať služby wealth managementu pre pré-
miových klientov. Vďaka nemu získate indi-
viduálny prístup, ktorý Vám zabezpečí pocit 
nezávislosti a slobody



Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou každého obchodníka. 
Zabezpečujeme komplexné školenia obchodnej siete od nováčikov 
až po skúsených manažérov. Hlavným cieľom je poskytnúť 
finančným agentom aktuálne informácie, potrebné pre ich prácu a 
nadštandardný proklientský prístup. Vzdelávanie svojho tímu 
nechajte na profesionálov a vy sa venujte svojmu biznisu. 

PROFESIONÁLNY
SYSTÉM VZDELÁVANIA



Všetkým spolupracovníkom ponúkame nezávislosť a voľnosť v ich 
podnikateľských aktivitách. Podporujeme ich v rozvoji, poskytujeme 
marketingovú podporu, kvalitné vzdelávanie a právnu pomoc. 
Úspech vieme oceniť. Za našimi ľuďmi vždy stojíme, naplno ich pod-
porujeme a odmeňujeme príťažlivými benefitmi.

CHCETE SA K NÁM 
PRIDAŤ?



SME VIDIETĽNÍ

vydávame vlastný magazín inDELUVIS

 

aktívne komunikujeme prostredníctvom 
sociálnych sietí

otvárame kancelárie našich špecialistov 
vo viacerých oblastiach Slovenska

podporujeme organizáciu benefičných podujatí

prevádzkujeme online portál na uzatváranie 
poistných zmlúv

pravidelne sa vyjadrujeme k aktuálnemu 
dianiu v relevantných a dôveryhodných 
médiách

vydávame vlastný magazín inDELUVIS 

Na prácu našich spolupracovníkov sme patrične hrdí.  



Sme organizátorom jedného z najkvalitnejších odborných kongresov na 
Slovensku. Neustále vzdelávanie je alfou a omegou práce každého 
nezávislého finančného agenta. Akékoľvek zmeny na trhu a v legislatíve je 
nevyhnutné implementovať bezprostredne do praxe. DELUVIS Fórum 
usporadúvame dvakrát ročne, vždy na jar a na jeseň, a to za účasti exklu-
zívnych hostí.  Náš odborný kongres predstavuje ideálnu príležitosť na 
prezentáciu finančných produktov a služieb renomovaných providerov. 
Panelové diskusie sú zakaždým vedené na aktuálne témy, ktoré hýbu 
trhom. Novinkou je aj online streamovanie celého Fóra zo štúdia.

DELUVIS FÓRUM



www.deluvis.sk
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