Chcete se dozvědět více?
V případě zájmu nás neváhejte
kontaktovat. Veškeré služby Swiss
Life Select jsou pro zaměstnance
ZDARMA! Konzultant Swiss Life
Select nezávisle posoudí Vaše již
uzavřené smlouvy a ukáže Vám
další možnosti řešení s cílem celkové
optimalizace Vašich financí.
Kontaktujte Swiss Life Select:

Oblasti / témata, se kterými vám poradíme:
Řešíte vlastní bydlení?
Pomůžeme Vám s novou hypotékou, refinancováním té současné,
stavebním spořením a úvěry z něj či s různými kombinacemi pro to
nejoptimálnější nastavení.
Chráníte si to nejdůležitější, co máte?
Základem každého finančního návrhu by měla být ochrana toho, co
již máte. Ať už jde o Vaše zdravím, majetek či příjem, ochráníme to
nejdůležitější ve Vašem životě.
Myslíte na budoucnost svých dětí?
Kvalitní vzdělání, první bydlení či zahraniční jazykový kurz Vaše děti
jistě ocení. Ale kde na to vzít?
Jaký bude Váš důchod / penze?
Pro každého znamená důchod významný pokles příjmů. Poradíme
Vám, jak efektivně plánovat finanční zabezpečení Vašeho „podzimu“
života.

Klára Fiřtíková
týmový manažer senior
Tel.: +420 724 320 244
klara.firtikova@swisslifeselect.cz

Investice
Nabídneme vám široké portfolio investičních produktů a sami se
rozhodnete, jak nejlépe investovat. V portfoliu Swiss Life Select najdete
konzervativní i velmi pokročilé investiční nástroje, pro každého.
pro každého investora.

Jak pracují konzultanti Swiss Life Select?
Podrobná finanční analýza potřeb klienta
Konzultant se seznámí s Vašimi životními plány a zhodnotí stávající produkty a jejich vhodnost.
Navržení a vysvětlení řešení
Na základě detailního prozkoumání Vaší finanční situace si zvolíte vhodné řešení pomocí kombinace pečlivě
vybraných finančních produktů.
Administrace smluv
Konzultant zajistí kompletní administrativu spojenou s finančními produkty.
Uspořádání a archivace veškerých dokumentů
Konzultant Vám všechny smlouvy a související dokumenty uspořádá
Následná péče
Realizací práce konzultanta nekončí. Navržené řešení se pravidelně aktualizuje v návaznosti na změny ve Vašem
osobním životě a dle měnících se podmínek na finančním trhu.

O Swiss Life
Pomáháme lidem vést život podle vlastních představ.
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