
ŠEIMOS FINANSŲ SAVAITGALIS 2021
Programa

10.00 - 10.15 ĮŽANGINIS ŽODIS

ŽIVILĖ ZABOTKIENĖ – Lietuvos bankas
TEMA: „Investicinis gyvybės draudimas: sužinok taikomus atskaitymus.“
Potemės:
   1. Kur galiu rasti visų draudikų taikomus atskaitymus
   2. Atskaitymų rūšys, jų dydžiai bei poveikis sukauptam kapitalui
   3. Kiek atskaitymų galimai sumokėsite per 5, 15 ir 30 metų?

TOMAS BALKUS – nepriklausomas pensijų ir gyvybės draudimo ekspertas
TEMA: „Kaip teisingai pasirinkti draudimo apsaugas ir sukaupti pensijai?“
Potemės:
   1. Kokią draudimo sutartį turite?
   2. Kuris draudimas tinkamiausias jums: garantuotų palūkanų, investicinis, rizikinis gyvybės ar 
nelaimingų atsitikimų?
   3. Praktiniai pavyzdžiai, kaip tinkamai apsidrausti ir kaupti pensijai?

JURGITA NEVERBICKIENĖ – teisininkė, Golden Gates Edelmetalle AG projekto vadovė Lietuvoje
TEMA: „Auksas ir sidabras, kaip kapitalo išsaugojimo priemonės.“
Potemės:
   1. Auksas ir sidabras – kapitalo draudimas?
   2. Kaip galima pirkti auksą ir sidabrą?
   3. Aukso kaupimo sistema. Kaina ir privalumai

PERTRAUKA

GUSTAS GERMANAVIČIUS – „InRento“ įkūrėjas ir vadovas
TEMA: „Investavimas į NT nuomą – naujos alternatyvos.“
Potemės:
   1. Nuomos pajamos be varginančio administravimo.
   2. Kapitalo prieaugis padaro NT viena pelningiausių turto klasių.
   3. Stabilumas – neturi būti likvidumo kaina.

JURGIS ŠEFLERIS – verslo praktikas ir NT projektų vystytojas
TEMA: „Investavimas į NT be didelių pinigų.“
Potemės:
   1. Ar norint investuoti į NT iš tiesų reikalingas labai didelis kiekis pinigų?
   2. Kaip tai padaryti ir ar galima to išmokti?
   3. Kokių 3 pagrindinių klaidų vengti pradedant investuoti į NT? 

PIETŲ PERTRAUKA

TOMAS KAZLAUSKAS – nepriklausomas statybų ekspertas  
TEMA: „Kaip laiku ir neviršijant biudžeto pastatyti svajonių namą?“
Potemės:
   1. Kaip bendrauti su meistrais, kad jie dirbtų Jums, o ne Jūs jiems;
   2. Kaip sudaryti realų statybų biudžetą;
   3. Kaip sutaupyti mažiausiai 20% statybos kaštų dar nepradėjus statybų;
   4. Kaip nusipirkti statybines medžiagas pigiau ir nepasiklysti prekių gausoje.

10.15 – 10.35

10.35 - 10.55

10.55 - 11.15

11.15 - 11.30

11.30 - 11.50

11.50 - 12.10 

12.10 - 13.10

Technopolis Nova, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius Rugsėjo 11 d. (šeštadienis)

FINANSŲ IR
KREDITŲ VALDYMO
ASOCIACIJA

13.10 - 13.30 



ŠEIMOS FINANSŲ SAVAITGALIS 2021
Programa Technopolis Nova, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius Rugsėjo 11 d. (šeštadienis)

FINANSŲ IR
KREDITŲ VALDYMO
ASOCIACIJA

MARIUS JANSONAS – Nepriklausomas paskolų ir kreditų ekspertas Lietuvoje Nr. 1
TEMA: „Kreditas = stresas. Blogas būsto kreditas, pirmas žingsnis į skurdą.“
Potemės:
   1. Kiek kainuoja blogi kreditai? 
   2. 5 žingsniai, kaip teisingai derėtis dėl banko maržos ir kurį banką rinktis“.
   3. Kokius teisingus veiksmus turite atlikti, kad nebereikėtų kiekvieną mėn. mokėti už savo būsto 
kreditą? 

RAIMONDAS KIVYLIUS – advokatų kontoros AVERUS steigėjas, advokatas
TEMA: „Ką turite žinoti, jeigu turite ar planuojate pasirašyti kredito sutartį?“  
Potemės: 
   1. Į ką atkreipti dėmesį planuojantiems ar jau turintiems kredito sutartis. 
   2. Kokios pasekmės ir baudos gali būti jeigu nusižengsite kredito sutarčiai. 
   3. Kokių veiksmų galima imtis, jeigu bankas grasina nutraukti sutartį ar jau nutraukė.
  
PERTRAUKA

MINDAUGAS JUODAITIS – verslininkas, rinkodaros ir verslo mentorius
TEMA: „Verslas “ efektyviausias pajamų didinimo įrankis. Kaip jį įdarbinti?“
Potemės:
   1. Kodėl verslas turėtų būti kiekvienos šeimos įrankis?
   2. Kas trukdo pradėti ir pasiekti daugiau rezultatų?
   3. Kokios būtinos sąlygos, kad verslas augtų?

RIMVYDAS JASINAVIČIUS – MRU profesorius, Vilniaus miesto ir apskrities verslin-
inkų-darbdavių konfederacijos prezidentas, verslininkas, milijonierius, ekonomistas, verslo 
konsultantas.
TEMA: „Kodėl finansinis neišprusimas kainuoja mums brangiausiai?“
Potemės: 
   1. Kokie požymiai atskleidžia nepakankamą asmens finansinį neišprusimą?
   2. Kokius realius nuostolius nulemia esminės finansinio išprusimo spragos?
   3. Kokios pagrindinės priežastys priverčia mus skriausti save nuolat darant nuostolingas finansines 
klaidas?
   4. Kaip greičiausiai ir veiksmingiausiai galima išvengti beprasmiškų nuotolių, kuriuos neabejotinai 
sukelia mūsų nepakankamas finansinis neišprusimas?

PERTRAUKA

DISKUSIJA/KLAUSIMAI 

13.50 - 14.10

14.10 - 14.25

14.25 - 14.45

14.45 - 15.15

15.15 - 15.30

15.30 - 16.00

13.30 - 13.50


