
PŘEHLED MÝCH FINANCÍ ZA DUBEN 2018 Klient: Jakub Spokojený

Představujeme vám
analýzu vašich �nancí, která je vytvořena na základě informací, které o vás víme

Abychom to zjednodušili,
vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější ukazatele

Abyste tomu porozuměli,
rozdělili jsme detaily do šesti oblastí

Moje účty

Podívejte se, za co utrácíte.

Používejte kartu a my vám platby
automaticky roztřídíme.

Mějte výdaje roztříděné do kategorií, ať vidíte
možnou úsporu.

Kolik chcete utrácet?
Nastavte si rozpočty.

20 % platíte kartou

80 % vybíráte hotovost

Bydlení a
energie

5 500 Kč

Potraviny
a

stravování
3 295 Kč

Nezatří…
3 000 Kč

Ostatní
5 021 Kč

 Bydlení a energie

5 500 Kč  z  7 000 Kč

 Potraviny a stravování

3 295 Kč  z  4 000 Kč

 Auto

0 Kč  z  2 000 Kč

Měsíčně průměrně ušetříte

 

3 216,
00 Kč *

 průměr za 6 měsíců*

Moje rezerva

Vytvořte si rezervu na nečekané výdaje i úsporu na svá přání.

Minimální rezerva by měla pokrýt
vaše výdaje na 6 měsíců.

Šetřete si na spořicím účtu. Peníze stranou
neutratíte.

Začněte si spořit na
konkrétní přání.

Máte našetřeno 30 300,00 Kč,
což stačí na  2 měsíce

Vaše výdaje za 6 měsíců:
88 800,00 Kč

10 000,00 Kč PENÍZE NA KLIK
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Běžné
účty

14 500 Kč

Spořicí
účet
15 800 Kč

 Nová kuchyň

10 000 Kč z 35 000 Kč

 Dovolená u moře

3 500 Kč z 25 000 Kč

 Ostatní

2 300 Kč

✉

✉

✉

Vaše rezerva je

 

30 300,
00 Kč *

 což stačí na 2 měsíce*

Moje splátky

Plňte si své sny, ale půjčujte si na ně chytře.

Celková výše splátek by neměla
překročit 50 % z příjmu

Čím menší počet splátek máte, tím více máte
půjčky pod kontrolou

Dále si můžete půjčit až

38 % z příjmů

6 337 Kč z 16 534 Kč
Splátky vám začínají přerůstat přes

hlavu

Česká
spořitelna
3 400 Kč

Škoda
Octavia -

AAA Auto
1 000 Kč

Z příjmů
zbývá
10 197 Kč

Půjčka 15 000 Kč

Peníze na
klik

18 000 Kč

Kontokorent 8 000 Kč

Měsíčně splácíte

 

6 337,
21 Kč

38 % z příjmů*

 Splátky vám začínají
přerůstat přes hlavu

*



Moje bydlení

Vytvořte si domov podle svých představ.

Investujte do jistoty vlastního
bydlení.

Kolik vás stojí bydlení? Udržujte si přehled, ať
neutrácíte příliš.

Hypotéku si pojistěte,
může se to hodit.

31.05.2033 Vaše hypotéka 
1 600 000,00 Kč

31.05.2021 Fixace – zbyde
k doplacení 
1 467 242,15 Kč

15.05.2018 Máte splaceno 
96 312,01 Kč

Hypotéka
ČS

3 400 Kč
Výdaje za

bydlení
1 300 KčZ příjmů

zbývá
11 834 Kč

Skvělé! Hypotéku máte
pojištěnou

Za bydlení platíte

 

4 700,
00 Kč

28 % z příjmů

21 % z Vašeho příjmu 
je splátka hypotéky

Moje pojištění

Zajistěte sebe a svou rodinu, kdyby náhodou nešlo vše podle vašich plánů.

Odkládejte na pojištění 5 % z výplaty. Pojistěte se proti různým rizikům podle své
aktuální životní situace.

Aktualizujte smlouvy
každé dva roky, ať jste

skutečně chráněni.

378,00 Kč

Teď odkládáte 2,3 % z příjmu

Úraz a vážná onemocnění

Trvalé následky úrazu

Invalidita

Úmrtí

Skvělé! Vaše pojištění je
aktuální

Jste pojištění?

 

Ne *

 Nemáte správně nastavené
pojištění

*

Moje budoucnost

Myslete na svou budoucnost, ať se máte ve stáří ještě lépe.

Využívejte pro uložení svých peněz
různé produkty.

Dávejte si peníze stranou pravidelně, postačí i
malé částky.

Kolik korun měsíčně
dostanete v penzi?

Penzijní spoření 39 413,46 Kč
Měsíční vklad 600,00 Kč
Zaměstnavatel 150,00 Kč
Investiční produkty
Měsíční investice
Stavební spoření 53 279,97 Kč
Měsíční vklad 1 000,00 Kč
Ostatní produkty 20 000,00 Kč
Celkem 112 693,43 Kč 40 let

112 693 Kč

65 let

868 594 Kč
Státní penze 8 227 Kč

Penzijní
spoření

3 125 Kč

Investice —

Celkem v
penzi

11 352 Kč

Dostanete navíc k důchodu

 

3 125,
00 Kč *

 měsíční částka navíc k penzi*

Nyní už víte, jak si stojíte v nejdůležitějších oblastech svých �nancí.
Pro více informací či radu, jak svou �nanční situaci zlepšit, oslovte svého poradce.

Datum vaší schůzky:

Mgr. Jana Nováková
Váš bankéř

Telefon: +420 956 123 127
E-mail: jnovakova@csas.cz

Česká spořitelna, a. s.
Štefánikova 247/17
150 00 Praha 5

15. květen 2018
Česká spořitelna neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.


