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Szülőként időben kell gondoskodnunk gyermekeink jövőbeni támogatásáról, mert a továbbtanulásban és
később az otthonteremtésnél sok múlik azon, milyen anyagi lehetőségekkel indulnak.

10 +1 érv amellett, hogy
még ma kezdje el felépíteni
gyermeke jövőjét:
1.

Mert Ön is azt szeretné, ha kizárólag gyermeke tehetségén múlna, mit érhet el felnőttként.

2.

Mert a gyermek 18. életévét követően a közvetlen kiadások jelentősen növekednek, miközben a
támogatások megszűnnek.

3.

Mert a színvonalas oktatás sokba kerül.
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Mert nem hitelből akarja mindezt finanszírozni.

5.

Mert ha a gyermeke diákhitelt vesz fel, akkor adóssággal kezdi az életét.
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4.

London BS

Szabad felhasználású diákhitel

Diákhitel kizárólag képzésre

Törlesztés kezdete

2018. október

2018. október

Törlesztés vége

2034. november

2029. november

Átlagos havi részlet

26.996 forint

24.936 forint

Összes visszafizetés

5.204.361 forint

3.216.761 forint

Törlesztés egy 10 féléven keresztül igényelt 250.000 forintos egyösszegű diákhitelre
forrás: bankmonitor.hu
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6.

Mert a nyelvtanulás költségeit is fedezni kell.

Szemeszter (5-6 hó)

Éves programok

Előzetes nyelvtudás nélkül

Ausztria

750.000 Ft
+4.200 €

750.000 Ft
+4.800 €

+950 €

Nagy-Britannia

750.000 Ft
+8.300 £

750.000 Ft
+9.300 £

+730 £

Franciaország

750.000 Ft
+4.700 €

750.000 Ft
+5.600 €

+830 €

forrás: yfu.hu

7.

Mert egy szakma elsajátítása vagy a diploma megszerzése után életkezdési támogatásra is
szüksége lehet.

8.

Mert kezdőtőke nélkül sem vállalkozást indítani, sem lakást vásárolni nem lehet.

9.

Mert az esküvő és a házasság is jelentős költségekkel jár.

10.

Mert csak Önre számíthat, és Ön felelősen gondolkodik.

+1 Mert kiszámítható
modellt kínálunk.
Példa egy megoldásra:
–

–
–
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–

1. év

rendszeres megtakarítással felépülhet a tőke gyermeke számára;
a biztosítási eszközalapok kínálatai lehetőséget adnak akár magasabb hozam elérésére is
a megtakarítás mellé biztosítási védelem is kérhető, hogy egy esetleges tragédia esetén se
kerüljön veszélybe családja anyagi biztonsága;
választható extra különleges védelem gyermekének a jövőjét illetően

5. év

Rendszeres díjfizetés a
szerződő által.

A 10. évben
a biztosított elhalálozik

A biztosító a hátralévő tartam alatt
hónapról hónapra átvállalja az aktuális
megtakarítási díjrész fizetését.

Miért a QUANTIS-t válassza?
1.

Személyre szabott, díjmentes

Mindannyian stabil anyagi hátteret szeretnénk biztosítani gyermekeinknek, amely hosszú távon támogatja
őket céljaik elérésében. Egyéni jövedelmi viszonyaink, lehetőségeink, kötelezettségeink és céljaink
személyre szabott tanácsadást igényelnek.
Felkészült tanácsadónk feltérképezi az Ön aktuális helyzetét, majd ennek alapján rövid és hosszú távú
céljait is szem előtt tartó részletes stratégiát, intelligens pénzügyi jövőtervet készít.

2.

Naprakész és előremutató

A QUANTIS 18 év tapasztalattal rendelkezik a magyar piacon. A változások között nem könnyű eligazodni,
sokan még a számukra kedvező lehetőségekkel, például az adókedvezménnyel sem élnek, mert nem
tudnak róluk. Mi nemcsak az aktuálisan legjobb megoldásokat ismerjük, de a hosszabb távon várható
változásokra, a trendfordulókra is felkészítjük.

3.

Kulcsrakész

A személyes tanácsadás része, hogy gyermekei anyagi biztonságához kapcsolódó teljes adminisztráció
terhét levesszük a válláról, miközben minden szükséges tájékoztatást megkap, akár az otthonában is.

4.

Üzletági támogatásra épül

A QUANTIS munkatársait a vállalat 18 év piaci know-how-ja és a vállalat elektronikus háttérrendszerei
támogatják. Garanciát jelent a 8 Superbrands és 11 Business Superbrands díjunkon kívül Opten A1
minősítésünk is.

5.

Válogatott minőség

A pénzünket biztonságban akarjuk tudni, és ez fokozottan igaz arra az összegre, amelyikből gyermekeink
tanulmányait és életkezdését fedeznénk. Exkluzív prémium termékkínálattal rendelkezünk: partnereink
között megtalálhatók a pénzügyi szektor legnagyobb nemzetközi és hazai szereplői, termékeinket velük
együtt fejlesztjük. Kizárólag olyan terméket ajánlunk, amelynek minőségéről szakértőink meggyőződtek.

6.

Nem veszítjük szem elől

A kiválasztott megtakarítási konstrukciókat a futamidejük végéig figyeljük és gondozzuk. Közösen, rendszeresen
áttekintjük portfóliójának alakulását, és ha szükséges, javaslatot teszünk a termékek aktualizálására, ezzel
garantáltan előnyöket hozunk Önnek!

Amennyiben szeretne többet tudni a pénzügyekről, jelentkezzen a MoneyVersity előadás-sorozatunkra, ahol nemcsak gyakorlatias és
felhasználóbarát, de kézzelfogható segítséget is kap személyes pénzügyi céljai eléréséhez. www.moneyversity.hu

Ez az általános ismertetőanyag nem minősül konkrét termékfeltételekre
vonatkozó hivatalos leírásnak vagy hirdetménynek. A kiadványban foglaltak célja
kizárólag az általános tájékoztatás, és nem tekinthetők sem befektetési vagy
pénzügyi ajánlásnak, sem számviteli, könyvelési és adózási tanácsnak.
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