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Utažení opasku v dobách krize
Přišli jste o práci a nemáte na splátky? Chcete kupovat byt nebo stavět dům a nemáte dostatek
vlastních peněz? Kam investovat, abyste vydělali bez rizika? Plánujete rodinu a bojíte se poklesu
příjmů? Jak docílit toho, aby o studiu vašich dětí nerozhodoval stav vašeho konta? Na tyto otázky a
mnohé další budeme na tomto místě odpovídat a pravidelně přinášet příběhy z naší praxe. Dozvíte se
spoustu tipů a rad, jak řešit nenadálé situace a především - jak jim předcházet.
Na čem ušetřit? V dobách hojnosti máme tendenci nad spoustou věcí mávnout rukou. Teprve
snížený příjem tak přiměl Pavla k zamyšlení se nad hromadou produktů, které za posledních deset let
na finančním trhu uzavřel. Až doteď žil se spokojeným pocitem, že „má všechno“ a že to funguje.
Krize ho dnes nutí obracet každou korunu a Pavel tak už nechce platit něco, co nemá smysl. On si to
dokonce nemůže dovolit. Jste v podobné situaci?
Víte, co platíte? Na finančním trhu se to jen hemží „hypervýhodnými“ nabídkami „skvělých“
produktů. Nenechte se ovšem opít rohlíkem a chtějte vedle skvělého A slyšet i to ne vždy výhodné B.
A dokonce i v případě, že stojíte před opravdu výhodným produktem, zvažte, zda ho vůbec
potřebujete. To, že něco stojí jenom stovku, ještě neznamená, že to potřebujete právě vy. Po vydatném
obědě si pravděpodobně biftek nedáte, i když bude „v akci“ za stovku. A nebo si ho dáte, což bude ve
výsledku znamenat, že tu stovku vyhodíte z okna a bude vám leda tak špatně z přejedení. Podobně
tomu může být i v případě nejrůznějších pojištění a připojištění nad rámec toho, co vás a vaši rodinu
skutečně zajistí.
Co přerušit nebo úplně vypustit? Dostihnou-li vás hladová léta, přerušte krátkodobě příspěvky na
stavební spoření nebo obecně jakékoli spoření či pravidelnou investici. Až bude lépe, ve spoření
budete opět pokračovat. Úvěry můžete konsolidovat, tj. spojit do jednoho s nižší výslednou splátkou.
A konečně u pojistek zvažte jejich výhodnost a funkčnost.
Neplaťte zbytečně Vaše pojistky jistě zaslouží revizi – jakýsi audit, zda plní svou funkci, nejsou
zbytečně drahé, jestli kryjí, co mají nebo jestli naopak nekryjí to, co vůbec nepotřebujete mít pokryto.
V případě spořících pojistek si jednoduše spočítejte, kolik peněz pojišťovně dáte a kolik máte
garantováno, že dostanete. V mnoha případech se budete divit a často zjistíte, že smlouva, kterou
vlastníte a platíte, je výhodná, ovšem pouze pro finanční ústav, se kterým jste ji uzavřeli.
Odpovědi na jakékoliv výše zmíněné nebo související otázky vám rádi pomůžeme nalézt v našich
kancelářích společnosti Partners na náměstí Českého ráje 4, nad Galerií Granát v Turnově. Stejně tak
vám rádi vypracujeme bezplatný audit vašich smluv. Uvítáme i případné náměty, jejichž možnosti
řešení by vás zajímaly. Dotazy je možné zasílat na e-mail: josef.uchytil@partners.cz nebo volejte na
číslo 724 689 278.

