
Ceník služeb MaFin

Analýza finanční situace, vypracování celkového finančního plánu, příprava doporučení a související služby a konzultace * 15 000 Kč

Analýza investičního portfolia, návrh investičního portfolia a plánu, zajištění realizace strategie, nastavení péče a související 
služby a konzultace **

35 000 Kč

Projednání úrokové sazby, posouzení vhodnosti nastavení úvěru  a pomoc při vyjednání zlevnění úvěru u stávající banky  6 000 Kč + 10 % z ušetřené částky

Honorář za následnou péči (investiční poradenství) je vypočítáván jako procento z částky peněz pod správou a liší se podle 
velikosti a náročnosti celého portfolia. Vzhledem k úsporám z rozsahu toto celkové procento klesá s velikostí účtu

max. 1,5 % ročně z hodnoty 
portfolia 

Servisní poradenství - Jde o následnou péči, která může být účtována u klientů s menší velikostí účtu nebo u klientů s 
individuální péčí ***

1 499 Kč měsíčně

Alternativní úhrada našich služeb

Výčet služeb, které můžeme klientům poskytnout, je velmi široký. Specifické služby mimo výše popsané fakturujeme na 
základě hodinové sazby

2 000 Kč za hodinu

*** Servisní poradenství obsahuje zejména : hlášení pojistných událostí a asistence při vyřízení, archivace produktové dokumentace, online šanon, online novinky, balíček obecných konzultací s finančními 
odborníky, aktualizace a úprava investic a pojištění, vyřízení administrativy souvesijící s rodinnými financemi, vzdělávání, právní klinika, atd.

První schůzka a konzultace je zdarma - slouží pro vzájemné seznámení, představení služeb, vyřešení dotazů a domluvení objednávky

** Analýza investičního portfolia obsahuje zejména:  přehled stávajícího investičního portfolia a rozbor poplatků, návrh struktury a strategie investičního portfolia, určení krátkodobých, střednědobých a 
dlouhodobých investičních nástrojů, stanovení účelu a investičního horizontu invetičních nástrojů, stanovení průměrného očekávaného výnosu a likvidity investičních nástrojů, informace o poplatku z 
invetičních nástrojů.

Poznámka 1.: Cena služeb může být individuálně upravena. Přirážky k ceně mohou být aplikovány zejména u velkých rodin a podnikatelů. Slevy mohou být poskytovány v případě sjednání doporučených 
finančních produktů přes naše specialisty.
Poznámka 2: Zprostředkování finančních produktů (pojištění, spoření a hypotéky) poskytujeme zdarma -  naši specialisté jsou placeni provizí od třetí strany.

* Analýza finanční situace obsahuje zejména : přehled majetku a příjmů, přehled závazků a výdajů, přehled sjednaných finančních produktů, stanovení finančních cílů, určení částek potřebných k 
zabezpečení cílů a potřeb, stanovení potřebných finančních rezerv, určení částky chybějící k zajištění cílů a potřeb pro případ nenadálé události a obecné informace k zajištění částek.


