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Pro Váš domov
Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte,
dříve či později zjistíte, že vlastnictví nemovitosti s sebou
nese další náklady. A ať se již jedná o dům, či byt a jeho
současný stav je dobrý, nebo dokonce skvělý, budete
v budoucnu potřebovat prostředky na jeho údržbu. Ať již
průběžně, či v pravidelných cyklech, bude to jednou za pár
let stát pár set tisíc korun. I v případě pořízení nemovitosti
potřebujete vlastní prostředky na spoluúčast u hypotéky
nebo na zařízení a vybavení. Myslete na to již nyní!

Jaké je řešení pro Váš domov?
Čím kratší doba, po kterou můžete spořit, tím menší
úrok Vám mohou Vaše peníze přinést. U investic navíc
platí, že při kratším investičním horizontu si nemůžete
dovolit tolik riskovat, nemůžete proto ani dosahovat
zajímavějších výnosů. Můžete ale využít třeba svého
stavebního spoření a investovat peníze také jednorázově,
to Vám může výnos zvýšit. Možností je opravdu hodně,
poraďte se se svým finančním poradcem.

TIP
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PRO VÁŠ DOMOV

Věděli jste, že když si chcete naspořit 500 000 Kč
za 5 let, tak při výnosu 4 % ročně potřebujete 7 500 Kč
měsíčně, zatímco když si tyto peníze půjčíte za 4 %
ročně a budete je 5 let splácet, budete měsíčně
platit 9 200 Kč měsíčně?

Spočítejte si, kolik peněz potřebujete Vy,
na www.mojeinvestice.cz/kalkulačky

Pro Vaše děti
Určitě budete chtít svým dětem poskytnout to nejlepší
možné vzdělání. Jakákoli forma studia na vysoké škole
(i vyšší odborné) je finančně náročná. Podle typu školy
to bude minimálně 100 000 Kč ročně. Při předpokládaném
studiu 5 let se jedná již o půl milionu korun. Je-li Vašemu
dítěti např. právě 9 let, máte nejvyšší čas se na to
připravovat.

Jaké je řešení pro Vaše děti?
10 let není zase až tak dlouhá doba, je proto vhodnější,
zejména při pravidelném investování, začít sice dynamicky
(s větším rizikem), ale hned od prvních let portfolio
postupně „uzamykat“ do investic, jejichž hodnota nebude
tolik kolísat (snižovat postupně riziko investice). Investiční
program Horizont Invest Vám to zajistí zcela automaticky.

PŘÍKLAD
Zajistit si 500 000 Kč během 10 let jen na studium
dětí je dost náročné, opatrný odhad říká, že byste na to
měli věnovat alespoň 3 000 Kč měsíčně. Pokud budete
obezřetní a začnete dříve, potom při 15 letech Vám
bude stačit cca 1 800 Kč.

TIP
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PRO VAŠE DĚTI

Pokud ze stavebního spoření, které jste na jméno svého
dítěte jistě měli, vyberete 120 000 Kč a jednorázově
je investujete, bude Vám stačit ukrojit z měsíčního
rozpočtu cca 2 000 Kč i při kratší variantě, tedy 10 let.

Spočítejte si, kolik peněz potřebujete Vy,
na www.mojeinvestice.cz/kalkulačky

Pro Váš důchod
Určitě víte, že spolehnout se na státní důchod bude čím
dál nejistější a že jedinou jistotu budete mít v tom, jak
se připravíte Vy sami. Pro zajištění důstojného života
v období důchodových 10 až 15 let budete potřebovat
nemalou částku, kterou byste si měli spočítat a připravit.
Pomůžeme Vám s tím!

Jaké je řešení pro Váš důchod?
Příprava rezervy na důchod má jednu velkou výhodu –
dá se naplánovat s velkým předstihem. Pokud máte
dlouhý investiční horizont, potom Vám stačí menší
pravidelná částka, a navíc si můžete zpočátku dovolit
mnohem více riskovat. Ovšem jen zpočátku, se
zvyšujícím se věkem je potřeba upřednostňovat spíše
bezpečí. To Vám naprosto automaticky zajistí tzv.
investiční programy životního cyklu, jakým je např.
program Horizont Invest.

PŘÍKLAD
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Pokud dnes pobíráte průměrnou mzdu, Váš důchod
od státu pokryje zhruba pouze polovinu Vašich
současných příjmů. Pokud byste si tento výpadek
cca 10 000 Kč měsíčně chtěli pokrýt z vlastních úspor po
dobu 15 let, potom potřebujete částku cca 1,5 mil. Kč.
Pokud začnete s investováním do portfolia životního
cyklu ve 40 letech, potom byste si měli pravidelně
odkládat cca 2 200 Kč měsíčně, pokud začnete
už ve 30, bude Vám stačit zhruba pouze tisícovka.

PRO VÁŠ DŮCHOD

Spočítejte si, kolik peněz potřebujete Vy,
na www.mojeinvestice.cz/kalkulačky

Jaké situace Vás v životě čekají
a jak se na ně připravit?
Každý z nás se přirozeně více v životě zabývá tím, co je
nyní, a méně tím, co bude. Čím později se však na danou
potřebu začínáme připravovat, tím horší možnosti řešení
se nám nabízejí. Jediná zodpovědná rada zní – začít se
na budoucí finanční potřeby připravovat včas. Ukážeme
Vám, že i tisícovka měsíčně, kterou dokážete pravidelně
investovat, může přinést důležitý kapitál v době, kdy to
bude třeba. Avšak když najednou vznikne potřeba sehnat
více peněz během krátkého času, možnosti většiny z nás
bývají velmi omezené.

Dají se konkrétní budoucí potřeby
jednoduše spočítat?
Samozřejmě, a je to velmi jednoduché. Stačí Vám k tomu
tužka a papír. Nebo navštivte stránku www.mojeinvestice.cz
a při zadání jednoduchých parametrů si můžete jednoduše
hrubě spočítat, kolik byste měli investovat měsíčně, abyste
byli v pravý čas připraveni.
Nejlepší je ale řešit Vaše finanční potřeby a následné
investiční plány a strategie s odborníky, kteří Vám odborně
poradí a navrhnou nejlepší řešení.

Finanční řešení Vašich životních situací
přinášejí podílové fondy z nabídky společnosti

www.mojeinvestice.cz

