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Gdzie?
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Wspólnie osiągnąć sukces
Otwórz Twoje konto osobiste u nas
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OPŁACA SIĘ:
Strategia finansowa Kas
Oszczędnościowych
Poznaj, co naprawdę drzemie w Twoich
finansach:
Usługi i wypłacalność
Konto, kredyt, karty i lokaty
krótkoterminowe: które rozwiązanie
jest optymalne dla Twoich potrzeb?
Zabezpieczenie na życie
Nie za dużo, nie za mało, lecz w sam
raz dla Ciebie: jak zabezpieczasz się na
przyszłość przed różnymi rodzajami
ryzyka?
Zabezpieczenie emerytalne
Lepsza jakośc życia na emeryturze:
co możesz dzisiaj zrobić i jak najlepiej
wykorzystać możliwości wsparcia ze
strony państwa?
Optymalizacja i pomnażanie majątku
Rosnący dobrobyt dla Ciebie: jak najlepiej
ulokować pieniądze, żeby je solidnie
pomnażać?

Doradzimy Tobie również w zakresie państwowych programów wsparcia finansowego,
które Tobie przysługują.
Wsparcie dotyczące Twojej prywatnej emerytury
dodatkowej względnie wykorzystywanej przez
Ciebie nieruchomości

Zrób indywidualny
test finansowy.
Osobisty test finansowy jest bezpłatny i
niewiążący. Wspólnie z Twoim doradcą
przeanalizujesz swoją sytuację finansową i szybko rozpoznasz szanse i źródła
ryzyka.
Uzyskaj już teraz informacje o strategii
finansowej Kas Oszczędnościowych.
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Usługi

Roczne dodatki podstawowe

Dodatek

osoby stanu
wolnego

w związku
małżeńskim

na dziecko

154 €

308 €

300 €

Żeby otrzymać dodatek w pełnej wysokości niezbędne jest zebranie oszczędności na kwotę 4 % dochodu
uzyskanego w poprzednim roku odliczając kwotę
wszystkich dodatków.
Wsparcie dotyczące zwiększenia Twojego
majątku przy pomocy świadczeń opłacanych
przez pracodawcę
Rodzaj lokaty

Kwota podlegająca uwzględnieniu

Dodatek oszczędnościowy
dla pracownika

LBS-Bausparen
VL

470 € rocznie

9 % = 43 €

Wybrany
fundusz akcji
Deka VL

400 € rocznie

20 % = 80 €

Wsparcie dotyczące lokat budowlanych
Stan cywilny

Świadczenie,
którego dotyczy wsparcie

Premia na
budowę lokalu
mieszkalnego

Osoby stanu
wolnego

512 € rocznie

8,8 % = 45,06 €

Osoby w
związku
małżeńskim

1.024 €
rocznie

8,8 % = 90,11 €

