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Finansų ir kreditų valdymo asociacijos tikslai

◊
◊
◊

Suburti Lietuvos piliečius turinčius ar planuojančius imti paskolas į vieną organizaciją.

◊

Užmegzti bendradarbiavimą su užsienio partneriais siekiant lengvatų asociacijos nariams dėl galimybių kredituotis ir investuoti, kaupti pensiją ir kt. paslaugas, kokias šiai
dienai turi senosios Europos gyventojai bei įmonės.

◊

Šiandien, sukaupę nemaža patirties galime drąsiai kalbėti, kokias klaidas žmonės daro
imdami paskolas, investuodami. Galiausiai atradome formules, kurios padeda žmonėms
sutaupyti bankui mokamas palūkanas. Patariame žmonėms kaip grąžinti paskolą
dvigubai greičiau ir sutaupyti su ekspertų komanda dvigubai daugiau palūkanų, derėtis
su banku dėl palankesnių kredito sutarties sąlygų.

Šviesti visuomenę finansų, kreditų valdymo ir saugaus investavimo klausimais.
Siekti kokybiško ir atsakingo Finansų ir kreditų valdymo asociacijos visų narių
astovavimo bankuose, draudimuose ir kitose finansinėse institucijose.

Šeimos finansų savaitgalyje 2018 Jūs sužinosite:
TRIS SVARBIAUSIUS JŪSŲ GYVENIME IŠLAIDŲ ŠALTINIUS, KURIUOS SUVALDŽIUS
NEREIKĖS GALVOTI APIE PINIGŲ TRŪKUMĄ:
1.

Mokesčiai valstybei.
Su darbo santykiais susijusių mokesčių per 40 metų sumokame net 348 480 Eur (nuo
1000 Eur algos į rankas).

2.

Išlaidos bankams: pavedimai, kortelės, būsto palūkanos ir t.t.
Nuo 100 000 Eur būsto paskolos sumokėsite 72 347 Eur palūkanų.

3.

Vaikų auginimas, kaupimas būsimoms studijoms, pagalba įsigyti pirmą būstą
Vienam vaikui per mėnesį vidutiniškai reikia nuo 300 Eur (išlaikyti ir kaupti būsimoms
studijoms). Per 20 metų vieno vaiko išlaikymas jums minimaliai kainuos 72 000 Eur,
dviejų vaikų – 144 000 Eur.
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10.00-10.10 Įžanginis žodis nuo KVU organizatorių/programos pristatymas
10.10-10.50

Keturi asmeninių finansų valdymo žingsniai ankstesnės pensijos link
Jurijus Clavas, Verslininkas investuotojas

10.50-11.30

Lietuvos bankas

11.30-12.10

Pravalgyti neverta taupyti. Kur dėsime kablelį?
Šarūnas Ruzgys, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos prezidentas

12.10-12.50

Kam verta grįžti į SODRĄ? Kas laukia tų, kurie ignoruos reformą?
Tomas Balkus, Pensinių fondų ekspertas

12.50-13.15

Pietūs

13.15-13.55

Kaip galima uždirbti kasdien neinvestuojant, o teisingai perkant?
Valentinas Maskoliūnas, Finansų ekspertas

13.55-14.35

Kokiomis investicijomis galime pasigerinti savo pensiją?
Rimvydas Jasinavičius, Verslininkas, ekonomistas, investuotojas

14.35-14.15

Investavimo į NT žemėlapis. Kuriuo keliu eiti?
Viktorija Vanagė, „Profitus“ įkūrėja ir valdybos pirmininkė

14.15-15.55

Pirkti, parduoti ar nuomotis NT šiandien?
Viačeslav Mikelionis, UNO HUB - NT paslaugų centro brokeris

15.55-16.25

Penkios klaidos, kurias daro kredito gavėjai, dėl kurių bankas nutraukia
kredito sutartis
Marius Jansonas, Nepriklausomas paskolų ekspertas Lietuvoje Nr. 1

16.25-17.00

Klausimų-atsakymų sesija

17.00-17.15

Apdovanojimai/Pabaiga

