D?chod

Myslete na sebe nebo na své (za své) d?ti. Tvo?te rezervy, které
m?žete kdykoliv v život? pot?ebovat a použít, d?chod není jediný
d?vod!
Obrací se na nás ?ím dál více zam?stnanc?, ale i OSV?, kte?í se p?iblížili do d?chodového v?ku a ?eší stejnou otázku. Jak se zabezpe?it na
d?chod? Ale vše dále popsané není jen o d?chodu ;-)

Systém d?chodového zabezpe?ení je p?íliš solidární. Výše d?chodu není p?ímo úm?rná p?íjm?m v dob?, kdy pracujeme.
Nap?íklad zam?stnanec s p?íjmem:
20.000 K? m?že o?ekávat d?chod cca 12.000 K?
30.000 K? m?že o?ekávat d?chod cca 14.000 K?
60.000 K? m?že o?ekávat d?chod cca 19.000 K?
100.000 K? m?že o?ekávat d?chod cca 25.000 K?
Bude to sta?it?
Mnohem horší situace je pro OSV?.
P?í minimálním sociálním pojišt?ní 2.544 K? m?že o?ekávat d?chod cca 5.900 K?
P?i ?ty?násobku minimální platby 10.176 K? m?že o?ekávat d?chod cca 11.800 K?
Bude to sta?it?

D?chodový systém v ?R je pr?b?žn? financovaný. Co my dnes zaplatíme na sociálním pojišt?ní, to je p?íští m?síc vyplaceno na d?chodech
našim rodi??m, prarodi??m,… Vzhledem ke stárnutí populace je z?ejmé, že do budoucna bude mén? pracujících a více d?chodc?. To bude
s nejv?tší pravd?podobností znamenat, že budoucí d?chody (za 20 a více let) budou nižší než dnes. O d?chodové reform? se mluví již dlouho,
jednou p?ijde a je lepší být p?ipraven a mít náskok. Pro??

V r?zném v?ku máme i r?zný pohled na život a p?ípadnou motivaci myslet na budoucnost.
Pokud si chceme v d?chodu „p?ilepšit“ 10.000 K? m?sí?n?, musíme m?sí?n? odkládat níže uvedenou ?ástku, která je velmi
závislá na dob?, která do d?chodu zbývá.
Do d?chodu zbývá 60 let (dít?, které z toho ješt? nemá rozum)
Musím m?sí?n? odložit: 500 K?
zbývá 50 let (dít?, které již pobírá rozum, ale rozhodn? to ?ešit nebude)
Musím m?sí?n? odložit 900 K?

zbývá 40 let (mladý ?lov?k, pro kterého je d?chod nekone?n? daleko)
Musím m?sí?n? odložit: 1.500 K?
zbývá 30 let (?lov?k v nejlepších letech, který má hypotéku, malé d?ti,…)
Musím m?sí?n? odložit: 3.000 K?
zbývá 20 let (?lov?k si již uv?domuje, že byl i mladší, ale hypotéku stále má)
Musím m?sí?n? odložit: 6.000 K?
zbývá 10 let (již je jasné, že d?chod není jen slovo)
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Musím m?sí?n? odložit: 16.000 K?

Setkáváme se s n?kolika otázkami, které se opakují.
Jakou hodnotu bude mít 10.000 K? za 20, 30 nebo za 50 let? K ?emu to bude?
Inflace je jist? problém, ale je celkem jednoduché ?ešení. Nekoukejme na výši odkládané ?ástky, ale na její kupní sílu. Pokud m? dnes nákup na
víkend stojí 1.500 K?, pak musím i v budoucnu odkládat tolik, abych tento nákup po?ídil za 20 nebo 30 let. Až p?jdu do d?chodu, tak budu mít
m?sí?n? tolik pen?z jako si dnes koupím za 10.000 K?.
D?chodu se nedožiju, pro? bych m?l n?jaké peníze odkládat? Chci utrácet te?, ne až v d?chodu.
A co když se stejn? jako 9 z 10 lidí d?chodového v?ku dožijete? Bude vám do budoucna klesající státní d?chod sta?it?
Peníze n?kdo rozkrade, spole?nost zkrachuje, …?
Své finance investujeme tak, aby se takové riziko minimalizovalo. Své peníze máme stále pod dohledem. D?v??ujeme jen spole?nostem, které
mají tradici a zkušenosti desítky let, n?které i tém?? 100 let.

Své
peníze m?žete použít kdykoliv, nemusíte ?ekat na d?chod. Odkládání m?žete
libovoln? upravovat nebo i zastavit. ?as je to nejzásadn?jší. Ne?ekejte, každým rokem se odkládaná ?ástka zvyšuje a rezerva se
netvo?í.
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