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Miloš Kováč, 
okresný riaditeľ pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.,

vek 47 rokov , ženatý , 1 dieťa

1996 – prvé skúsenosti s podnikaním

2001 – začiatok podnikania vo finančníctve

2001 – zmluva s OVB Allfinanz Slovensko a.s.,

2004 – manažérska zmluva

2007 – riaditeľská pozícia

2008 – 2009 – CFC University St. Gallen (Švajčiarsko )

2009 – lektor NBS

2017 – certifikovaný lektor pre vzdelávanie finančnej gramotnosti          

pre stredné a vysoké školy

2001 – vytvorenie viac ako 680 pracovných miest ( SK, CZ, UA)



► vznik 1970, SRN – Kolín n. Rýnom

► pôsobenie v 14 krajinách Európy

► SK – 1993, Bratislava

► Cca 1.000.000 klientov na Slovensku

► viac ako 100 produktových

partnerov
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Koncern OVB Allfinanz holding, a.g.



Spoločnosť OVB je poprednou poradenskou spoločnosťou v oblasti
finančných služieb v Európe už od roku 1970. Dnes pôsobíme v 14 krajinách.
Poskytujeme profesionálne finančné služby, ktoré umožňujú zvýšenie
životnej úrovne občanov. Kladieme dôraz na individuálny prístup, ktorý je
základom pre budovanie dlhodobých a kvalitných vzťahov.

Naším poslaním je plniť ľuďom ich sny, ciele a priania a prinášať im
optimálne riešenia na základe detailnej analýzy potrieb.

S pomocou viac než 100 produktových partnerov spomedzi prvotriednych
európskych a svetových finančných inštitúcií sme v rámci skupiny schopní
klientom z celej Európy ponúknuť akúkoľvek stratégiu v oblasti investícií a
finančného zabezpečenia (výhodné financovanie bývania, všetky potrebné
poistenia, dlhodobé sporiace plány a zabezpečenie na dôchodok.

Od roku 2006 je OVB úspešne kótovaná na Frankfurtskej burze ako jediná
skutočne nezávislá finančno-poradenská spoločnosť v Európe.
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Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s., ako dcérska spoločnosť nemeckej
OVB Holding AG, je od svojho vzniku v roku 1993 lídrom v oblasti finančného
sprostredkovania na slovenskom finančnom trhu. OVB Allfinanz Slovensko je
riadnym členom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných
poradcov (AFISP).

OVB Allfinanz Slovensko a. s. je samostatným finančným agentom vo
všetkých 6 sektoroch finančného trhu a podniká podľa zákona č. 186/2009
Z.z. v znení neskorších predpisov o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve

6



7



Obchodný model ,,ALLFINANZ“ 
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