FINANCE

DESATERO Komorové poradny
Tipy v oblasti financí a investic

1
1
2
2
3
3
4
4
5

Vybírejte
Vždy si musíte být jistí, že jednáte s nezávislým profesionálem, který se
neustále vzadělává a který se certifikoval u České Národní Banky a má
odborné vzdělaní.

Plánujte
Sestavte si svoje plány, životní cíle a sny. Finance Vás provází celý život, proto
je důležité mít vytvořený dobrý finanční plán a podle něho postupovat

Přemýšlejte
Správně rozložení vašeho příjmu je základ finanční gramotnosti a vašeho
finančního rozpočtu, který Vám zajistí bohatší život a splní Vám vaše přání a sny.

Počítejte
Sestavte si finanční bilanci = TZN vaše příjmy, výdaje a rezervy.
Je to klíčové ke správnému nastavení finančního plánu a vašeho života.

Mějte rezervu
Mějte vždy finanční rezervu, pro situace, jaké jsou nečekané vyšší výdaje jako
je nemoc, ztráta zaměstnání a změna rodinné situace. Tyto prostředky mějte
kdykoliv k dispozici.
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Rozkládejte
Nechte své peníze pracovat v čase, ochraňujte je před znehodnoceníinflací. Čím dříve začnete odkládat malé částky, tím více se Vám, peníze
v čase zhodnotí.

Ochraňujte
Myslete i na to, že je důležité ochránit, co jsme v životě již
vybudovali a co nyní vlastníte.

Porovnávejte
Víte, jaký produkt chcete? Jaký by měl mít parametry a co od něj
očekávat? Důležité je mít možnost si vybrat a porovnat, ze všech
dostupných možností na trhu.

Kontrolujte
Jak v osobním životě, tak ve světe financí se neustále něco mění a děje, proto je
důležité mít vždy dostatek aktuální informaci a podle toho se rozhodovat.
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Poraďte se
Věříme v celoživotní partnerství mezi klienty a poradcem. Pokud se finanční
poradenství dělá dobře, pomáhá k bohatšímu a svobodnějšímu životu. A to
je náš cíl, Partners Market Třeboň.
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