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JMENUJI SE HANA MICHALOVÁ

Jsem finanční a realitní specialistkou ve společnosti Broker Consulting,
a.s. a působím jako lektorka finanční gramotnosti. Mým posláním je
pomáhat lidem tvořit a chránit jejich majetek a vést je k finanční svobodě.

+420 720 465 177

www.hanamichalova.cz

hana.michalova@bcas.cz
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ŠŤASTNÝ ŽIVOT V HOJNOSTI

Všichni chceme žít šťastně a v hojnosti. Ne všem se to ale daří tak, jak

by si představovali.

Mnohdy nám brání náš podvědomý vztah k penězům, negativní

zkušenosti se ztrátou peněz a neúspěchem v podnikání, negativní

přesvědčení o penězích a bohatství nebo špatné vzorce z našich rodin,

ale i nízká sebehodnota a neschopnost nebo neochota vyjednat si lepší

podmínky. Někdy je to třeba jen proto, že se nedokážeme mezi všemi

nabídkami zorientovat.

Jsou oblasti, kde nám připadá normální vyhledat odborníka (lékař,

architekt, automechanik), ale třeba právě oblast financí a realit v tomto

směru pokulhává. A to zřejmě proto, že lidé ne vždy jsou si vědomi

přidané hodnoty.

Pro názornost si přečtěte příběh, který Vám pomůže pochopit přínos

spolupráce s odborníkem.
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„Jana právě dokončila vysokou školu a nastoupila
do své první skutečné práce. Po škole nechce

nadále bydlet u rodičů, ale chce se plně
osamostatnit. Zároveň dostala od kamarádky tip

na to, že by si měla začít spořit na důchod."
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Když jsme se s Janou poprvé setkaly,
zaujala mě svou odhodlaností jít si za svými
sny. Detailně jsme společně probraly její
představy, ale také její možnosti. Vzhledem
k tomu, že mi práce umožňuje propojit
zkušenosti z financí i realit, mohly jsme
vycházet z aktuální situace na trhu.

Jana má velké štěstí, že její rodiče mysleli
na její budoucnost a do života jí připravili
nějaké úspory. Sice nemá tolik, aby mohla
hned koupit byt, ale výrazně jí to pomůže. 

Připravila jsem jí finanční plán, který jí
umožní bydlet již za 3 roky ve vlastním bytě.
Chce si pak také připravovat peníze na to,
aby si mohla hypotéku splatit o 10 let dřív,
čímž ušetří více než půl milionu korun. Byt jí
pomůžu vybrat, protože jako moje klientka
má šanci dozvědět se o zajímavých
nabídkách ihned po zveřejnění.
Na klidný život ve třetí třetině života jsem jí
doporučila začít menší částkou a se státním
příspěvkem. Vybrala jsem jí penzijní fond,
který má dlouhodobě nejvyšší výnosy.

Její příjmy jsme zabezpečili kvalitním
pojištěním, u pojišťovny, která má dobré
hodnocení.
Celý plán budeme společně v rámci
klientských servisních schůzek aktualizovat
tak, aby byl v souladu s jejími životní
potřebami a vedl ji k finanční nezávislosti.
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Hypotéku jsem jim doporučila u
banky, kde jim nabídli nejnižší sazbu.
Ve spolupráci s profesionálním
fotografem jsem připravila nabídku
prodeje bytu. O jejich byt se zajímali i
jejich známí, kde se ale ukázalo, že
nemají dostatek vlastních zdrojů a
banka jim neschválí hypotéku.
Přihlásilo se nám ale takové
množství dalších zájemců, že jsme
mohli prodat za nejvyšší možnou
cenu. Při prodeji bytu tady manželé
Novákovi získali o 750.000 Kč více,
než kdyby prodávali sami.

Díky majetkovému plánu si budou
moci úvěr splatit o 11 let dříve a díky
tomu ušetří dalších 600 tisíc korun.

„Manželé Novákovi mě kontaktovali jako zájemci o
koupi rodinného domu. K financování zamýšlejí

použít částečně hypoteční úvěr a částečně zdroje z
prodeje vlastního bytu."

www.hanamichalova.cz

https://www.hanamichalova.cz/


1. Zbavte se drahých dluhů.

TIP NA 7 ZLATÝCH PRAVIDEL
FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

2. Vytvořte si provozní rezervu.

3. Dobře a levně pojistěte rodinu a majetek.

4. Vyřešte si vlastní bydlení.

5. Pravidelně investujte do výnosných strategií.

6.
Nedržte volné prostředky na běžných účtech a
termínovaných vkladech.

7. Optimalizujte drahé produkty.

Na trhu je nabídky spousty knih, které se věnují finanční gramotnosti.
Pokud chcete zkusit něco praktičtějšího, vyzkoušejte online hru
FINGRPLAY. Můžete hrát zdarma na www.fingrplay.cz.
Jde o zábavné vzdělávání, které jistě zaujme i vaše starší děti.
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JAK PRO VÁS MOHU BÝT
PROSPĚŠNÁ?

Pomohu vám naplánovat financování vašich životních cílů.

Doporučím nejlepší řešení pomocí produktů, které jsou aktuálně na

trhu (spolupráce s velkým množstvím bank, pojišťoven, penzijních

a investičních společností).

Vaše představy a požadavky můžeme probrat osobně i on-line a to

i v nestandardním čase (např. až dáte děti spát).

Podmínky a možnosti vysvětlím „lidskou“ řečí.

V záložce REALITNÍ SLUŽBY si můžete zdarma zjistit odhad tržní

ceny vaší nemovitosti.

Zajistím prodej nebo aukci vaší nemovitosti za nejlepší možnou

cenu.

Finančně prověřím zájemce o pronájem.

HANA MICHALOVÁ

DOMLUVTE SI SCHŮZKU
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