Agencija Mori daje šest finančnih nasvetov za pare ob Valentinovem

Valentinovo je dan oziroma razlog za trošenje denarja za vrtnice, bonboniere ali nakit. Vendar pa, če ste
zaročeni, komaj poročeni ali celo če se pripravljate na praznovanje pomembne obletnice, je najboljši način, da
izrazite svojo ljubezen ob Valentinovem, razgovor — o dolgoročnih finančnih ciljih.
V letošnjem februarju Agencija Mori daje šest finančnih nasvetov, ki jih lahko pari uporabijo kadarkoli v letu,
za načrtovanje svoje poti do dolgoročne finančne sreče.
Pogovor o financah z vašim zaročencem/zaročenko, zakonskim ali življenjskim partnerjem morda ni najbolj
romantična tema, vendar, ali poznate boljši način, da svojim dragim pokažete, koliko vam pomeni skupna sreča
za vse življenje. Izkoristite Valentinovo za pogovor o vaših dolgoročnih finančnih ciljih in skupnih načrtih za
njihovo doseganje.

V pričakovanju prihajajočega praznika vam Agencija Mori daje naslednjih sedem finančnih nasvetov za pare:
1. Opravite "pomemben pogovor – Povejte drug drugemu, kje imate shranjene ključne finančne podatke (na
primer o bančnem računu, prihrankih in naložbenih računih, hipotekah, zavarovanjih itd.) in prav tako
pomembne nefinančne podatke in dragocenosti (kot na primer rojstne/poročne liste, dokazne listine o
lastništvu hiše/avtomobila, nakit, ključ od sefa itd.). Pomembno je, da poznate finančne sanje in načrte drug
drugega, da natančno veste, kaj vam je storiti v katerikoli nepredvideni situaciji.

2. Združite svoje finančne odgovornosti – Medtem ko je kemija med vami in vašim partnerjem velika, poskrbite
za to, da se boste tako dobro ujeli tudi po finančni plati. Izognite se nepotrebnemu prerekanju ali zmedi z
vnaprejšnjim razgovorom o navadah trošenja in varčevanja, o tem, ali boste odprli skupni bančni račun in ali bo
za plačilo računov odgovoren samo eden izmed partnerjev ali oba. Ključnega pomena je odkrit pogovor med
partnerjema.

3. Oblikujte varčevalni sklad za nepričakovane situacije – ker slabi časi na področju financ nikoli ne pridejo
napovedani, je pomembno, da imate na varčevalnem računu vselej vrednost vsaj šest mesečnih dohodkov, tako
da boste s tem denarjem lahko plačali nepričakovane izdatke.

4. Poskrbite za življenjsko zavarovanje – če imate koga, ki je od vas finančno odvisen, morate imeti življenjsko
zavarovanje. Po podatkih mednarodne raziskave LIMRA International, imajo današnji poročeni pari v povprečju
manj kot polovico zneska življenjskega zavarovanja v primerjavi z zneskom, ki ga za zavarovanje priporočajo
strokovnjaki. Za moža je dovolj, da nadomesti svoj dohodek za 4.2 leti in za žene za 4.9 let. Adekvatno kritje
življenjskega zavarovanja zagotavlja mirno vest ob zavedanju, da bo tisti, ki ga imate radi, finančno preskrbljen,
če boste umrli. Za oceno tega, kakšna naj bo vsota vašega življenjskega zavarovanja, obiščite
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5. Prav tako morate skupaj z vašim partnerjem poskrbeti za poslovno pooblastilo – torej določiti nekoga, ki bo
pooblaščen za upravljanje vaših zadev, še zlasti finančnih, če jih ne boste mogli več upravljati sami.

6. Dogovorite se za srečanje s strokovnjakom za zavarovanje – Sestanek s finančnim strokovnjakom ali
strokovnjakom za zavarovanje vam lahko pomaga oceniti vaše potrebe po kritju in izdelati najboljši finančni
plan za vas in vaše najbližje. Da bi poiskali svetovalca na vašem področju, obiščite
http://www.agencijamori.com/nasveti-ob-sklenitvi/brezplacno-svetovanje.aspx

O Agenciji Mori
Agencija Mori je bila ustanovljena leta 1998 kot odgovor na rastoče potrebe javnosti po informacijah in
podrobnejših podatkih o življenjskem zavarovanju - zavarovanju za hude bolezni. Podjetje si prav tako prizadeva
opominjati ljudi na pomembno vlogo, ki jo opravljajo strokovnjaki za zavarovanje, ko pomagajo družinam,
podjetjem in posameznikom najti načine zavarovanj, ki najbolje ustrezajo njihovim potrebam. Če želite izvedeti
več o teh temah, obiščite www.agencijamori.si
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