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KAKO NAČRTUJEMO VAŠ
USPEH

360 finančno poročilo temelji na shemi Kvadrant osebnih financ©, ki smo jo razvili

prav v ta namen. Shema Kvadrant osebnih financ© je v svetovnem merilu povsem

nov pogled na upravljanje osebnih financ. Osebne finance so predstavljene s

pogledom »360 stopinj«, na preprost in razumljiv način, brez žargona finančne

industrije.

Kvadrant osebnih financ© - shema izgradnje finančne varnosti skozi različna življenjska obdobja, je vpisan

v register zavarovanih del pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Zaporedna številka

vpisa v register: R - 120/15. Datum vpisa: 23.12.2015.
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KJE SEM DANES?

Boris BECKERBoris BECKER
legenda svetovnega tenisa

Pri 20-ih letih vemo vse, pri 30-ih spoznamo,

da ne vemo ničesar, pri 40-ih včasih začnemo

popolnoma od začetka.
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MOJA 360 FINANČNA
OCENA

MOJA 360 FINANČNAMOJA 360 FINANČNA
OCENAOCENA

6969

VAŠA 360 FINANČNA OCENA JE 69 69 TOČK OD
MOŽNIH 100 TOČK.

Na podlagi vaše ocene vam bomo pomagali pri sprejemanju pomembnih finančnih

odločitev v vašem življenju in pomagali pri njihovi realizaciji.

Če želite imeti urejene osebne finance, postati in ostati finančno varni ter odpraviti

svoj finančni stres, morate imeti pred očmi jasno sliko svojih osebnih financ in

organiziran pristop. Moja 360 finančna slika vam nudi točno to. »Rentgen« vaših

osebnih financ, celovit načrt do uspeha in korake za organiziran pristop, ki je razvit

posebej za vas.
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MOJ KVADRANT OSEBNIHMOJ KVADRANT OSEBNIH
FINANCFINANC

MOJA 360 FINANČNA
OCENA PO PODROČJIH

OSEBNIH FINANC

9090
DOHODKI IN

IZDATKI

4949
MOJA
TVEGANJA

MOJE
PREMOŽENJE

7070

MOJA
PRIHODNOST

6464
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VPLIV DANAŠNJIH
ODLOČITEV NA MOJE

FINANCE

Dejan ZAVECDejan ZAVEC
najuspešnejši slovenski boksar vseh časov

Glede na položaj in izkušnje menim, da se

lahko zanesemo samo nase, tudi glede

pokojnine. Za pokojnino bomo žal morali

poskrbeti v veliki meri sami.
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POKOJNINA
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Kakšno Kakšno pokojninopokojnino bom imel? bom imel?

Želena pokojnina  Pričakovana pokojnina

Primankljaj do želene pokojnine je 173 €173 €  mesečno.

Da bom imel brezskrbno pokojnino, bom potreboval vsaj 1.280 €1.280 € pokojnine

mesečno (državna in dodatna pokojnina)

Glede na sedanjo plačo, varčevanja in investiranja lahko pričakujem 1.107 €1.107 €
pokojnine

Ko se bom upokojil, mi bo mesečno zmanjkalo 173 €173 €  do brezskrbne pokojnine.

9090 4949

7070 6464
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Kako dolgo v pokoju bodo Kako dolgo v pokoju bodo zadostovali mojizadostovali moji
prihranki?prihranki?

Ko dopolnem 69 let69 let, ostanem brez dodatne pokojnine.

Nato prejemam samo 768 €768 € državne mesečne pokojnine.

Sem na pravi poti do Sem na pravi poti do brezskrbne pokojnine?brezskrbne pokojnine?

 

9090 4949

7070 6464

Verjetnost uspeha: 86 %86 %
86%86%
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Si bom v pokoju lahko privoščil zdravljenje?Si bom v pokoju lahko privoščil zdravljenje?

Potreben dodaten dohodek  Pričakovan dodaten dohodek

V pokoju mi bo za zdravje in zdravljenje zmanjkalo 111 €111 € mesečno.

Da bom imel brezskrbno pokojnino, bom potreboval vsaj 166 €166 € mesečne rente za

zdravje in zdravljenje v pokoju.

Glede na sedanja varčevanja in investiranja lahko pričakujem 55 €55 €  mesečne rente.

Sem na pravi poti, da si bom v pokoju lahko privoščil ustreznoSem na pravi poti, da si bom v pokoju lahko privoščil ustrezno
zdravljenje?zdravljenje?

9090 4949

7070 6464

Verjetnost uspeha: 32 %32 %
32%32%
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ŠTUDIJ
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Študij otrokŠtudij otrok

ManjaManja

Bom lahko otroku omogočil Bom lahko otroku omogočil brezskrben študijbrezskrben študij??

Mesečna štipendijaMesečna štipendija

Želena štipendija  Pričakovana štipendija

160 €160 € mesečno bo zmanjkalo otroku do brezskrbnega študija.

Ob začetku študija, bo Manja potreboval/a 565 €565 € štipendije mesečno za

brezskrben študij.

Glede na sedanja varčevanja in investiranja ima Manja Manja lahko 405 €405 € štipendije

Sem na pravi poti, da otroku omogočim Sem na pravi poti, da otroku omogočim brezskrben študij?brezskrben študij?

9090 4949

7070 6464

Verjetnost uspeha: 72 %72 %
72%72%
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ZAŠČITA
PRED TRAJNIMI
POŠKODBAMI IN
TEŽJIMI

BOLEZNIMI
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Kaj se zgodi moji družini, če jutri ne pridem večKaj se zgodi moji družini, če jutri ne pridem več
domov?domov?

Potreben dohodek  Pričakovan dohodek

V primeru moje smrti bo moji družini zmanjkalo 334 €334 €  mesečno do
njihovega brezskrbnega življenja.

Družini prepustim dolg, ki ga nisem ustrezno zavaroval v višini 0 €0 €

Da bi moja družina normalno živela naprej in se izognila najhujšemu, bi morala takoj

nadomestiti moj izpad dohodka v vrednosti 400 €400 €  mesečno za dobo 15 let15 let

Otroci potrebujejo za brezskrben študij še 31.700 €31.700 €

Družini lahko danes omogočim izpad dohodka v višini 66 €66 €  mesečno

Sem na pravi poti do zaščite družine?Sem na pravi poti do zaščite družine?

9090 4949

7070 6464

Verjetnost uspeha: 67 %67 %
67%67%
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Kaj se zgodi, če se jutri hudo poškodujem?Kaj se zgodi, če se jutri hudo poškodujem?

Potreben dohodek  Pričakovan dohodek

V kolikor bi se invalidsko upokojil, bi mi mesečno zmanjkalo 478 €478 €  do
finančno brezskrbne invalidske pokojnine.

Da bi imel finančno brezskrbno INVALIDSKO pokojnino, bi potreboval vsaj 1.600 €1.600 €
invalidske pokojnine mesečno (državna in dodatna pokojnina).

Glede na sedanjo plačo, varčevanja in zavarovanja lahko pričakujem 1.122 €1.122 €
invalidske pokojnine.

Sem na pravi poti do zaščite pred trajnimi poškodbami?Sem na pravi poti do zaščite pred trajnimi poškodbami?

9090 4949

7070 6464

Verjetnost uspeha: 43 %43 %
43%43%
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Kaj se zgodi, če jutri zbolim za težjimi boleznimi?Kaj se zgodi, če jutri zbolim za težjimi boleznimi?

Potreben dohodek  Pričakovan dohodek

V kolikor bi se invalidsko upokojil, bi mi mesečno zmanjkalo 758 €758 € do
finančno brezskrbne invalidske pokojnine.

Da bi imel finančno brezskrbno INVALIDSKO pokojnino, bi potreboval vsaj 1.600 €1.600 €
invalidske pokojnine mesečno (državna in dodatna pokojnina).

Glede na sedanjo plačo, varčevanja in zavarovanja lahko pričakujem 842 €842 €
invalidske pokojnine.

Sem na pravi poti do zaščite pred težjimi boleznimi?Sem na pravi poti do zaščite pred težjimi boleznimi?

9090 4949

7070 6464

Verjetnost uspeha: 10 %10 %
10%10%
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VARNOSTNA
REZERVA
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Kaj se zgodi, če jutri ostanem brez službe?Kaj se zgodi, če jutri ostanem brez službe?

Trenutna vrednost  Potrebna vrednost

Za ustrezno varnostno rezervo mi manjka 3.840 €3.840 €

Sem na pravi poti do zaščite pred nepredvidljivimi izdatki?Sem na pravi poti do zaščite pred nepredvidljivimi izdatki?

9090 4949

7070 6464

Verjetnost uspeha: 67 %67 %
67%67%
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Kako pridem do želenega
cilja?

Aljaž PEGANAljaž PEGAN
eden najuspešnejših slovenski orodnih telovadcev

Varčevati moraš začeti takoj, ko se ti neki

denar pojavi. Laže ga privarčuješ, ko si mlajši,

ker imaš, ko si starejši, preveč potreb in denar

gre.
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MOJ KVADRANT OSEBNIHMOJ KVADRANT OSEBNIH
FINANCFINANC

MOJA 360 FINANČNA
SLIKA

9090
DOHODKI IN

IZDATKI

4949
MOJA
TVEGANJA

MOJE
PREMOŽENJE

7070

MOJA
PRIHODNOST

6464
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MOJI DOHODKI IN IZDATKIMOJI DOHODKI IN IZDATKI

OCENA: 9090

9090 4949

7070 6464

Moja 360 finančna SLIKA
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Primerjava izdatkov in dohodkov na letni ravniPrimerjava izdatkov in dohodkov na letni ravni

Izdatki  Dohodki

Na letni ravni prihranim 3.840 €3.840 €

Stopnja zadolženostiStopnja zadolženosti

Trenutno: 26%26%

Najvišje priporočeno: 36%36%

Moja stopnja zadolženosti je v mejah sprejemljivega.

9090 4949

7070 6464

0%

26%

36%36%
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Najemnina za bivanjeNajemnina za bivanje

Trenutno: 0 €0 €

Najvišje priporočeno: 448 €448 €

Moja najemnina je v mejah sprejemljivega.

Izdatki za vzdrževanje nepremičnineIzdatki za vzdrževanje nepremičnine

Trenutno: 50 €50 €

Najvišje priporočeno: 80 €80 €

Moji izdatki za vzdrževanje nepremičnine so v mejah sprejemljivega.

Izdatki za gospodinjstvoIzdatki za gospodinjstvo

Trenutno: 150 €150 €

Najvišje priporočeno: 160 €160 €

9090 4949

7070 6464

0€ 448€448€

0€

50€

80€80€

0€

150€

160€160€
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Izdatki za hrano in pijačoIzdatki za hrano in pijačo

Trenutno: 150 €150 €

Najvišje priporočeno: 160 €160 €

Izdatki za oblačila in obutevIzdatki za oblačila in obutev

Trenutno: 70 €70 €

Najvišje priporočeno: 112 €112 €

Izdatki za zdravjeIzdatki za zdravje

Trenutno: 30 €30 €

Najvišje priporočeno: 80 €80 €

9090 4949

7070 6464

0€

150€

160€160€

0€

70€

112€112€

0€

30€

80€80€
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Izdatki za prevozIzdatki za prevoz

Trenutno: 120 €120 €

Najvišje priporočeno: 160 €160 €

Izdatki za osebne potrebe (in varstvo otrok)Izdatki za osebne potrebe (in varstvo otrok)

Trenutno: 190 €190 €

Najvišje priporočeno: 160 €160 €

Izdatki za dopust in rekreacijoIzdatki za dopust in rekreacijo

Trenutno: 50 €50 €

Najvišje priporočeno: 112 €112 €

9090 4949

7070 6464

0€

120€

160€160€

0€

190€

160€160€

0€

50€

112€112€
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Izdatki za zavarovanjaIzdatki za zavarovanja

Trenutno: 40 €40 €

Najvišje priporočeno: 80 €80 €

Izdatki za leasing/kredit za vozila in plovilaIzdatki za leasing/kredit za vozila in plovila

Trenutno: 120 €120 €

Najvišje priporočeno: 64 €64 €

Nujno moram znižati svoj dolg za avto, drugače bom v težavah.

Varnostna rezervaVarnostna rezerva

Trenutna vrednost: 9.600 €9.600 €

Potrebna vrednost: 13.440 €13.440 €

Za ustrezno varnostno rezervo mi manjka 3.840 €3.840 €

9090 4949

7070 6464

0€

40€

80€80€

0€

120€

64€64€

0€

9.600€

13.440€13.440€

Stran: 27 / 51



Zaščita družine v primeru moje smrtiZaščita družine v primeru moje smrti

Trenutna vrednost: 126.000 €126.000 €

Potrebna vrednost: 186.090 €186.090 €

Primanjkljaj do ustrezne zaščite družine je 60.090 €60.090 €

Sem na pravi poti do zaščite družine?Sem na pravi poti do zaščite družine?

MOJA TVEGANJAMOJA TVEGANJA

OCENA: 4949

9090 4949

7070 6464

Moja 360 finančna SLIKA

0€

126.000€

186.090€186.090€

Verjetnost uspeha: 67 %67 %
67%67%
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Zaščita pred trajnimi poškodbamiZaščita pred trajnimi poškodbami

Trenutna vrednost: 214.750 €214.750 €

Potrebna vrednost: 495.519 €495.519 €

Primanjkljaj do ustrezne zaščite pred trajnimi poškodbami je

280.769 €280.769 €

Sem na pravi poti do zaščite pred trajnimi poškodbami?Sem na pravi poti do zaščite pred trajnimi poškodbami?

9090 4949

7070 6464

0€

214.750€

495.519€495.519€

Verjetnost uspeha: 43 %43 %
43%43%
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Zaščita pred težjimi boleznimiZaščita pred težjimi boleznimi

Trenutna vrednost: 50.000 €50.000 €

Potrebna vrednost: 495.519 €495.519 €

Primanjkljaj do ustrezne zaščite pred težjimi boleznimi je 445.519 €445.519 €

Sem na pravi poti do zaščite pred težjimi boleznimi?Sem na pravi poti do zaščite pred težjimi boleznimi?

9090 4949

7070 6464

0€

50.000€

495.519€495.519€

Verjetnost uspeha: 10 %10 %
10%10%
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MOJA PRIHODNOSTMOJA PRIHODNOST

OCENA: 6464

9090 4949

7070 6464

Moja 360 finančna SLIKA

PokojninaPokojnina

Koliko bi moral varčevati za brezskrbno pokojnino?Koliko bi moral varčevati za brezskrbno pokojnino?

Trenutno varčevanje: 100 €100 €

Potrebno varčevanje: 192 €192 €

Primanjkljaj varčevanja za brezskrbno pokojnino je 92 €92 €  mesečno.

Sem na pravi poti do Sem na pravi poti do brezskrbne pokojnine?brezskrbne pokojnine?

0€

100€

192€192€

Verjetnost uspeha: 86 %86 %
86%86%
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Koliko bi moral varčevati za pokojnino v vrednostiKoliko bi moral varčevati za pokojnino v vrednosti
današnjega dohodka?današnjega dohodka?

Trenutno varčevanje: 100 €100 €

Potrebno varčevanje: 361 €361 €

Primanjkljaj varčevanja za pokojnino v vrednosti današnjega dohodka je

261 €261 €  mesečno.

Sem na pravi poti do pokojnine v vrednosti današnjega dohodka?Sem na pravi poti do pokojnine v vrednosti današnjega dohodka?

9090 4949

7070 6464

0€

100€

361€361€

Verjetnost uspeha: 69 %69 %
69%69%
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Študij otrokŠtudij otrok

ManjaManja

Trenutno varčevanje: 80 €80 €

Potrebno varčevanje: 116 €116 €

Primanjkljaj varčevanja za brezskrben študij otroka je 36 €36 € mesečno.

Sem na pravi poti, da otroku omogočim Sem na pravi poti, da otroku omogočim brezskrben študij?brezskrben študij?

9090 4949

7070 6464

0€

80€

116€116€

Verjetnost uspeha: 72 %72 %
72%72%
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Zdravje in zdravljenje v pokojuZdravje in zdravljenje v pokoju

Trenutno varčevanje: 20 €20 €

Potrebno varčevanje: 68 €68 €

V pokoju mi bo za zdravje in zdravljenje zmanjkalo 48 €48 € mesečno.

Sem na pravi poti, da si bom v pokoju lahko privoščil ustreznoSem na pravi poti, da si bom v pokoju lahko privoščil ustrezno
zdravljenje?zdravljenje?

9090 4949

7070 6464

0€

20€

68€68€

Verjetnost uspeha: 32 %32 %
32%32%
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MOJE PREMOŽENJEMOJE PREMOŽENJE

OCENA: 7070

9090 4949

7070 6464

Moja 360 finančna SLIKA

TRENUTENTRENUTEN

KONZERVATIVNIKONZERVATIVNI

PRIPOROČENPRIPOROČEN

AGRESIVNI AGRESIVNI 

Odnos do tveganja za cilj pokojninaOdnos do tveganja za cilj pokojnina

Vaš odnos do tveganja je neustrezen.
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Privarčevana sredstva za cilj pokojnina, glede naPrivarčevana sredstva za cilj pokojnina, glede na
moja letamoja leta

Trenutno premoženje: 15.000 €15.000 €

Potrebno premoženje, glede na moja leta: 22.979 €22.979 €

Primankljaj privarčevanih sredstev za pokojnino glede na moja leta je

7.979 €7.979 €

9090 4949

7070 6464

0€

15.000€

22.979€22.979€
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Privarčevana sredstva za cilj otrokov študij, gledePrivarčevana sredstva za cilj otrokov študij, glede
na njegova leta - Manjana njegova leta - Manja

Trenutno premoženje: 2.200 €2.200 €

Potrebno premoženje, glede na otrokova leta: 2.746 €2.746 €

Primankljaj privarčevanih sredstev za študij otroka glede na njegova leta je

546 €546 €

9090 4949

7070 6464

0€

2.200€

2.746€2.746€
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NASVET
ZELO POMEMBNO JE, V KATERIH PRODUKTIH VARČUJETE ZA SVOJE CILJE, SAJ SO

LAHKO V DOLOČENIH NALOŽBENIH PRODUKTIH VSTOPNI STROŠKI TUDI DO 20 %.

S TOVRSTNIMI PRODUKTI BOSTE TEŽKO DOSEGLI SVOJE CILJE, KLJUB

ZADOSTNEMU MESEČNEMU VARČEVANJU.

NAJCENEJE IN NAJBOLJ TRANSPARENTNO JE, ČE PRODUKTE ZA ZAŠČITO

ŽIVLJENJA, ZDRAVJA IN DELOVNE SPOSOBNOSTI SKLENETE LOČENO OD

NALOŽBENIH PRODUKTOV.

POSVETUJTE SE S STROKOVNJAKOM IN ANALIZIRAJTE SVOJE OBSTOJEČEPOSVETUJTE SE S STROKOVNJAKOM IN ANALIZIRAJTE SVOJE OBSTOJEČE

PRODUKTE.PRODUKTE.

Iztok ČOPIztok ČOP
najuspešnejši slovenski veslač vseh časov

Bodite zelo previdni, konservativni in ne

računajte, da boste obogateli z danes na jutri.
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KAKO NAPREJ?

ARISTOTELARISTOTEL
starogrški filozof

Če je to res, potem velja, da naše finančne težave verjetno izhajajo iz naših slabih

finančnih navad. In slabe navade lahko vedno zamenjamo z dobrimi, če uporabljamo

prave tehnike.

Ravno zaradi navedenega ste lahko popolnoma brez skrbi. Vse bo v redu, tudi čeRavno zaradi navedenega ste lahko popolnoma brez skrbi. Vse bo v redu, tudi če

vaša 360 FINANČNA OCENA ni v idealnem stanju, saj se lahko prav vsako področjevaša 360 FINANČNA OCENA ni v idealnem stanju, saj se lahko prav vsako področje

vaših osebnih financ čez čas izboljša.vaših osebnih financ čez čas izboljša.

Na tej poti do uspeha vam lahko pomaga ekipa 360Finance Guru, ki jo sestavljajo

izkušeni in kredibilni osebni finančni svetovalci, svetovalci pri upravljanju osebnega

premoženja in finančni analitiki. Vsi finančni strokovnjaki pod okriljem 360Finance

Guru so zavezani, da v skladu s etičnim kodeksom ves čas spremljajo možnosti na

trgu in predlagajo zgolj in samo rešitve, ki so za uporabnike najbolj smiselne in

koristne.

V nadaljevanju sledijo konkretne rešitve, prilagojene posebej za vas, in seznam nujnih

ukrepov in akcij, ki vam bodo pomagali izboljšati vaše trenutno finančno stanje. 

Smo tisto, kar stalno delamo. Odličnost torej ni

dejanje, ampak navada.
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SEZNAM NUJNIH UKREPOV
IN AKCIJ

PokojninaPokojnina

Koliko bi moral nujno od danes naprej varčevati zaKoliko bi moral nujno od danes naprej varčevati za
brezskrbno pokojnino?brezskrbno pokojnino?

UKREP!UKREP!

Od danes naprej bi moral dodatno mesečno varčevati 92 €92 €  za dobo

27 let27 let

Da bi vam lahko ponudili optimalen predlog, mora svetovalec
najprej z vami opraviti razgovor. Glede termina razgovora se
uskladimo prek navedenih kontaktnih podatkov, zato, prosimo,
preverite, ali ste jih pravilno vnesli.

PREDLOG SVETOVALCAPREDLOG SVETOVALCA
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Zaščita družineZaščita družine

Za koliko bi moral biti danes dodatno zavarovan, daZa koliko bi moral biti danes dodatno zavarovan, da
zaščitim svojo družino pred najhujšim?zaščitim svojo družino pred najhujšim?

UKREP!UKREP!

Od danes naprej bi moral biti dodatno zavarovan v vrednosti

60.090 €60.090 € za dobo 15 let15 let

Da bi vam lahko ponudili optimalen predlog, mora svetovalec
najprej z vami opraviti razgovor. Glede termina razgovora se
uskladimo prek navedenih kontaktnih podatkov, zato, prosimo,
preverite, ali ste jih pravilno vnesli.

PREDLOG SVETOVALCAPREDLOG SVETOVALCA
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Študij otrokŠtudij otrok

ManjaManja

Koliko bi moral nujno od danes naprej varčevati zaKoliko bi moral nujno od danes naprej varčevati za
brezskrben študij otrokabrezskrben študij otroka??

UKREP!UKREP!

Od danes naprej bi moral dodatno mesečno varčevati 36 €36 € za dobo

17 let17 let

Da bi vam lahko ponudili optimalen predlog, mora svetovalec
najprej z vami opraviti razgovor. Glede termina razgovora se
uskladimo prek navedenih kontaktnih podatkov, zato, prosimo,
preverite, ali ste jih pravilno vnesli.

PREDLOG SVETOVALCAPREDLOG SVETOVALCA
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Zaščita pred trajnimi poškodbamiZaščita pred trajnimi poškodbami

Za koliko bi moral biti danes dodatno zavarovan, da seZa koliko bi moral biti danes dodatno zavarovan, da se
zaščitim pred trajnimi poškodbami?zaščitim pred trajnimi poškodbami?

UKREP!UKREP!

Od danes naprej bi moral biti dodatno zavarovan za zaščito pred

invalidnostjo v vrednosti 280.769 €280.769 € za dobo 27 let27 let.

Da bi vam lahko ponudili optimalen predlog, mora svetovalec
najprej z vami opraviti razgovor. Glede termina razgovora se
uskladimo prek navedenih kontaktnih podatkov, zato, prosimo,
preverite, ali ste jih pravilno vnesli.

PREDLOG SVETOVALCAPREDLOG SVETOVALCA
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Zaščita pred težjimi boleznimiZaščita pred težjimi boleznimi

Za koliko bi moral biti danes dodatno zavarovan, da seZa koliko bi moral biti danes dodatno zavarovan, da se
zaščitim pred težjimi boleznimi?zaščitim pred težjimi boleznimi?

UKREP!UKREP!

Od danes naprej bi moral biti dodatno zavarovan za zaščito pred

invalidnostjo v vrednosti 445.519 €445.519 €  za dobo 27 let27 let.

Da bi vam lahko ponudili optimalen predlog, mora svetovalec
najprej z vami opraviti razgovor. Glede termina razgovora se
uskladimo prek navedenih kontaktnih podatkov, zato, prosimo,
preverite, ali ste jih pravilno vnesli.

PREDLOG SVETOVALCAPREDLOG SVETOVALCA
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Zdravje in zdravljenje v pokojuZdravje in zdravljenje v pokoju

Koliko bi moral nujno od danes naprej mesečno varčevatiKoliko bi moral nujno od danes naprej mesečno varčevati
za stroške zdravja in zdravljenja?za stroške zdravja in zdravljenja?

UKREP!UKREP!

Od danes naprej bi moral dodatno mesečno varčevati 48 €48 € za dobo

29 let29 let

Da bi vam lahko ponudili optimalen predlog, mora svetovalec
najprej z vami opraviti razgovor. Glede termina razgovora se
uskladimo prek navedenih kontaktnih podatkov, zato, prosimo,
preverite, ali ste jih pravilno vnesli.

PREDLOG SVETOVALCAPREDLOG SVETOVALCA
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Varnostna rezervaVarnostna rezerva

UKREP!UKREP!

 Od danes naprej bi moral dodatno mesečno varčevati in privarčevati

vsaj  3.840 €3.840 €

Da bi vam lahko ponudili optimalen predlog, mora svetovalec
najprej z vami opraviti razgovor. Glede termina razgovora se
uskladimo prek navedenih kontaktnih podatkov, zato, prosimo,
preverite, ali ste jih pravilno vnesli.

PREDLOG SVETOVALCAPREDLOG SVETOVALCA
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KAKO OSTATI NA PRAVI
POTI?

Primož PETERKAPrimož PETERKA
najuspešnejši slovenski smučarski skakalec vseh časov

Tega je meni takrat manjkalo. Da bi sposoben

strokovnjak, človek, na katerega bi se lahko

uprl, upravljal moje finance. In da bi jaz v miru

skakal in dosegal najboljše rezultate, ne pa da

sem se ubadal s stvarmi, ki mi takrat niso bile

pomembne.
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VAŠA POMOČ NA POTI DO
USPEHA

Resnično želimo, da greste na pravo pot in da ostanete na pravi poti do svoje

finančne varnosti. Pot bo veliko enostavnejša in cenejša, če bo ob vas vrhunski

strokovnjak za osebne finance.

Ravno zaradi navedenega vam v sklopu prejetega poročila pripada kredibilen,Ravno zaradi navedenega vam v sklopu prejetega poročila pripada kredibilen,

etičen in preverjen strokovnjak za osebne finance.etičen in preverjen strokovnjak za osebne finance.

Ker nam je izredno pomembno, da smo pri svojem delu etični, transparentni in

kredibilni, so vsi finančni strokovnjaki, ki so vam na voljo, skrbno preverjeni in

nadzorovani.

Prav tako vse rešitve (produkti, naložbe, storitve), ki vam jih bodo predstavili finančni

strokovnjaki, skrbno preveri in odobri strokovna ekipa 360Finance Guru.

Jan MURŠAKJan MURŠAK
slovenski hokejski reprezentant

Za vsako veliko finančno odločitev trikrat

premisli, preden se dokončno odločiš.

Posvetuj se z zaupanja vrednim

strokovnjakom in pogovori se z ljudmi, ki jim

zaupaš in ki so že bili v podobnem položaju.
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VAŠ STROKOVNJAK

Miha UREKMiha UREK
osebni finančni svetovalec

ŠTEVILO LETŠTEVILO LET
V POSLUV POSLU

10 let

IZOBRAZBAIZOBRAZBA Naziv: Univerzitetni diplomirani gospodarski inženir
Stopnja izobrazbe: 7

PODROČJAPODROČJA
OSEBNIHOSEBNIH

FINANCFINANC

Dohodki in izdatki; Zaščita tveganj; Načrtovanje; Upravljanje
osebnega premoženja

LICENCELICENCE Licenca za trženje vzajemnih skladov (ATVP); Licenca za
zavarovalnega zastopnika (AZN)

NAČINNAČIN
PLAČILAPLAČILA

Plačilo svetovalne ure; Odstotek od vrednosti naložb v
upravljanju; Provizija od produktov/naložb; Odstotek od
uspešnosti svetovanja pri upravljanja premoženja; Fiksni letni
znesek

LOKACIJALOKACIJA Ljubljana

AVTORSKAAVTORSKA
GRADIVAGRADIVA

- Miselnost zmagovalcev – priročnik za osebne finance in
življenjski slog sodobnega profesionalnega športnika; Olimpijski
komite Slovenije; Ljubljana, 2016
- FINGYM – Program finančnega izobraževanja za profesionalne
športnike

FINGYM 360Finance d.o.o.FINGYM 360Finance d.o.o.

Telefon: 040 677 714

Mail: miha.urek@fin-gym.eu
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MNENJA STRANK

Saša EINSIEDLERSaša EINSIEDLER
televizijska in radijska voditeljica, komunikacijska trenerka in

svetovalka

Ljudje imamo cel kup stereotipov. Finančniki

so v naših mislih največkrat tisti, do katerih

smo nekoliko zadržani, saj jim nikdar ne

moremo do konca zaupati. No, ko sem pred

leti prvič srečala Miho, sem bila očarana … Je

človek, ki mu preprosto moraš zaupati. Je

iskren, zna prisluhniti in se v resnici zanima

zate. Vesela sem, da sem naletela ravno nanj!
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