Pro? spo?it / investovat
Najdeme mnoho a mnoho d?vod? pro? tvo?it finan?ní rezervu nebo spo?it a investovat pro konkrétní cíl. A pamatujte, že každá krize a
propad finan?ních trh? je p?íležitost pro výhodné investice. - ?ekneme vám pro??

Finan?ní rezerva na bežném ú?tu pro ne?ekané výdaje, …
Odkládání na spo?ící ú?et nap?íklad na dovolenou, auto, …
V?tší finan?ní rezervy se vzdálen?jším cílem – studium d?tí, vlastní d?chod, ztráta zam?stnání, …
Termínované vklady a podobn?…
TIP:
Máte hypotéku?

Spo?te / investujte a vytvo?te si rezervu pro nep?edvídatelné události nebo ji prost? jen d?íve ?áste?n? nebo úpln? dopla?te, ...

Nap?íklad zvýšení úrokové sazby o 1% na hypotéce ve výši 3.000.000 K? se splatností 25 let znamená zvýšení splátky o cca 1.600 K?
m?sí?n?. Bu?te p?ipraveni.

Máte d?ti?

Spo?te / investujte a vytvo?te si rezervu pro financování jejich studia.

Nechcete aby vaše d?ti s vámi bydlely do 30-ti? Pomozte jim vytvo?it pozici, aby získaly vlastní hypotéku. Dnes je pot?eba minimáln?
20% ( vyjíme?n? 10%) vlastních prost?edk? pro získání hypotéky.

Chcete si d?chod užít a ne pouze p?ežít?

Státní d?chod je nízký a jeho kupní síla bude ješt? klesat – o tom a dalším je samostatný ?lánek.

Dále je uveden p?íklad – klient, který tvo?il rezervu od roku 2008 (1.000 K? m?sí?n?) a v roce 2018 mohl tyto prost?edky použít p?i dostavb?
rodinného domu a nyní op?t pokra?uje v tvorb? rezervy pro budoucí použití. Tento klient celkov? „vyd?lal“, realizoval zisk 34.809 K? , dosáhl
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pr?m?rného zhodnocení 6,69% p.a.
Ale co je n?kdy d?ležitejší než zisk? Že finan?ní prost?edky odložíme a hned neutratíme, a m?žou posloužit v budoucnu a ve v?tším
obnosu a významu než m?sí?n? utracených 1.000 K?.

Své peníze m?žete kdykoliv vybrat, nemusíte ?ekat, nezavazujete se na konkrétní dobu. Odkládání m?žete libovoln? upravovat nebo i
zastavit. ?as je to nejzásadn?jší, ne?ekejte.
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