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Zemědělská 1/1665, Brno 613 00

Dobrý den dámy a pánové, vážení zaměstnanci Medelovy univerzity Brno.
Od 1.1.2014 dochází na Vaší univerzitě k rozšíření uplatnění firemního benefitu / příspěvek do penzijního připojištění/ i na
životní pojištění.
ojištění. Každý zaměstnanec si bude moci sám zvolit kam si příspěvek od zaměstnavatele nechá posílat. Každá z
nabízených možností má své výhody i a správná volba záleží do značné míry na věku a rozhodnutí
rozhodnutí zaměstnance.
Investiční životní pojištění je vhodné spíše pro mladší. Zhodnocení vložených peněz se u investičního životního pojištění
pohybuje průměrně mezi 7-9 % p. a.
Penzijní připojištění je naproti tomu výhodnější pro starší lidi - od cca 50 let věku. Zhodnocení vložených peněz se u penzijního
připojištění naproti tomu pohybuje průměrně mezi 1-2
1 % p. a.
Vzhledem k tomu, že každá oblast jak investiční životní pojištění, tak i penzijního připojištění má svá specifika, jsme připraveni,
být Vám nápomocni, při jejich výběru.
Zastupujeme zde švýcarskou společnost Swiss Life
Švýcarská společnost založena 1857, sídlo v Curychu
4 milióny privátních klientů
80 tisíc korporátních klientů
Nabídka služby
Finanční poradenstí je služba zahrnující rady nejen ohledně zhodnocování finančních prostředků, ale i ohledně správného
zajištění ochrany rizik, financování bydlení i zajištění penze.
Oblasti jimž se věnujeme se dají shrnout do 5 základních konceptů a to :
koncept důchodového zajištění (II.pilíř, III.pilíř)
koncept finančního zabezpečení (vytvoření krátkodobé a dlouhodobé rezervy)
koncept ochrany majetku a odpovědnosti (pojištění ochrany majetku)
koncept ochrany příjmů (pojištění rizik nejen klienta ale celé jeho rodiny).
koncept financování bydlení (hypotéka, refinancování)
Výsledkem je ucelené řešení,, které se v pravidelných servisech přizpůsobuje klientovým potřebám a požadavkům.
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