Promotion

Když vám

peníze
z důchodu nestačí...
Paní Daně je 67 let. Až po odchodu do penze zjistila, že
pouze s důchodem ve svém domku nevyžije. Svého bydlení
se ale vzdát nechtěla. Pomohl ji nový finanční produkt
určený pro seniory - Renta z nemovitosti, což je česká
obdoba zpětné neboli reverzní hypotéky.

P

řed 20 lety se s manželem přestěhovala do Říčan. Koupili si
společně starý domek, který
celý zrekonstruovali. Vyměnili střechu, podlahy a celý domek znovu
vymalovali. Postupem času také
vyměnili topení na pevná paliva za
tepelné čerpadlo a na zahradě vybudovali pěkné sezení s krbem.
Manželovi byl však těsně před odchodem do důchodu nalezen nádor,
na který posléze zemřel. Paní Dana
od té doby žila v domku sama. Jejich dcera se již dávno před tím odstěhovala i se svým manželem do
Ameriky. S vnoučaty i dcerou je však
přes internet v pravidelném kontaktu a také se pravidelně navštěvují.
Paní Dana si našla v okolí nové
kamarádky, dojížděla do blízké Prahy do práce a občas vyrážela za kulturou. Ani po odchodu do důchodu
nezůstala doma a nadále pracovala
na částečný úvazek v Praze. Provoz

domu ji stál velkou část důchodu z nemovitosti pořídila. Rozhodla
se však pro měsíční výplatu Renty
a tak ji na nic jiného nezbylo.
z nemovitosti a tím si téměř zdvojV září 2015 se na internetu do- násobila současný důchod.
četla o Rentě z nemovitosti. Zaujala
ji možnost, že by svůj dům mohla
„O Rentě z nemovitosti jsem se
využít k tomu, aby získala větší poradila s dcerou a ta mi ji schválila.
obnos peněz, aniž by dům muse- Společně se zástupcem FINEMO.CZ
la prodat. Zmínila se dceři, která jsme poté prošli smlouvu, odhadtou dobou pobývala v USA, že se li cenu nemovitosti a potom
i v Česku objevila zpětná hypotéka jsme celou záležitost během
a že o ní přemýšlí. Dcera paní Dany měsíce uzavřeli. Poté jsem
produkt znala, neboť je v USA vel- počkala na zápis zástavního
mi oblíbený. Maminku Danu pod- práva do katastru nemovitospořila v tom, aby neváhala zjistit, tí a nyní již dostávám každý
jak zpětná hypotéka funguje. Paní měsíc svoji výplatu přímo na
Dana si tedy nechala zaslat první účet. Najednou si mohu koupit
kalkulaci. Výše Renty
z nemovitosti sice neVíce informací
byla tak vysoká, jako
pro koho je produkt
kdyby dům prodala,
vhodný, jak zažádat
ale skvělé ji přišlo, že
o orientační kalkulaci
o dům nepřijde, pronebo příběhy klientů najdete na
tože zůstane v jejím
www.rentaznemovitosti.cz.
vlastnictví. To rozhodNebo nám zavolejte na 233 321 850.
lo a paní Dana si Rentu

i něco pěkného na sebe, věci na zahradu a ještě mohu občas přilepšit
dceři či vnoučatům.” Shrnuje paní
Dana. „Spolupráce s FINEMO.CZ
probíhá dobře a všichni jsou velmi korektní, jejich produkt Renta
z nemovitosti funguje přesně podle
jejich slibů a za to jsem ráda,” ještě
dodává paní Dana.

Výhody RENTY
Z NEMOVITOSTI:
půjčíme Vám větší sumu
peněz na cokoli (najednou
či postupně)
za Vašeho života nemusíte
nic splácet a nikdy se nesplácí více než je cena Vaší
nemovitosti
zůstáváte bydlet doma
a jste nadále vlastník
svého bytu či domu
můžete žít důstojněji
a svůj život si více užívat

Chcete stáří prožít důstojně?
Zavolejte do FINEMO.CZ a nechte si poradit,
jak získat peníze z Vaší nemovitosti.
■

■

Získejte peníze k důchodu navíc
a přitom zůstanete nadále bydlet ve svém
Poznejte nový finanční produkt pro seniory

Více se dozvíte na www.rentaznemovitosti.cz
Rádi Vám odpovíme na jakékoliv dotazy ☎ 233 321 850

