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SZANOWNI PAŃSTWO!

Chciałbym w ogólnym zarysie przedstawić podstawowe cechy, sposób działania firmy          
„Dom Finansowy” ,oraz zakres oferty, którą kierujemy zarówno do odbiorców indywidualnych, małych i 
średnich przedsiębiorstw  jak również korporacji.

Cechy

-  Niezależność – nie jesteśmy związani z żadną grupą finansową ani ubezpieczeniową, działamy 
indywidualnie w interesie Klienta

-  Elastyczność – pracujemy bez żadnych ram czasowych, dojeżdżamy na spotkanie na miejsce 
wskazane przez Klienta

- Doświadczenie – zbudowaliśmy zespół składający się z osób pracujących od wielu lat w branży 
finansowo – ubezpieczeniowej, posiadający doświadczenie z wielu firm.

Sposób działania

- Badanie i realizacja potrzeb – w wyniku rozmowy z Klientem dowiadujemy się jakie ma 
oczekiwania względem danego produktu, jakie produkt powinien posiadać cechy aby był dla Klienta 
właściwy

- Uproszczenie pakietowe - produkty finansowe, kredytowe i ubezpieczeniowe powinny w 
odpowiedni sposób współgrać ze sobą aby nie były niezrozumiałe, niepotrzebne i nieefektywne  

- Optymalizacja kosztów – wyeliminowanie produktów drogich, zbędnych, nie współgrających z 
pozostałymi i w razie potrzeby zastąpienie ich właściwymi, często tańszymi w utrzymaniu

- Ciągła praca z klientem - dobór oferty pod stałą kontrolą i absolutną decyzyjnością Klienta
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Oferta

Specjalizujemy się w szerokiej gamie produktów bankowych takich jak:

 Kredyty hipoteczne
 Kredyty gotówkowe
 Kredyty konsolidacyjne
 Kredyty samochodowe
 Kredyty inwestycyjne
 Leasing

Zajmujemy się również ubezpieczeniami :
 Komunikacyjnymi  - rynek indywidualny , małe firmy i floty
 Majątkowymi – rynek indywidualny , małe i średnie firmy oraz korporacje 
 Na życie –  ubezpieczenia indywidualne oraz grupowe, zabezpieczenia spłaty kredytów

i innych zobowiązań

Prowadzimy także bezpłatne doradztwo z zakresu inwestycji i gromadzenia kapitału:

 Programy inwestycyjne
Cechy produktu:
- ochrona prawna kapitału – środki zgromadzone w oferowanym przez nas produkcie nie są 
składnikami majątku podlegającymi wykazom i rozliczeniom
- ochrona spadkowa kapitału – w wyniku utraty życia przez posiadacza produktu 
inwestycyjnego, zgromadzone środki nie podlegają postępowaniu spadkowemu, lecz są 
przekazywane osobie uposażonej wskazanej uprzednio przez właściciela. Uposażonym może 
być osoba dowolna, nie tylko członek rodziny
- zyski z inwestycji w zależności od profilu inwestycyjnego klienta prognozowane 
średnioroczne zyski to nawet 16% 

 Programy firmowe (lojalnościowo – motywujące)
Cechy produktu
- program firmowy to forma podwyżki, która gwarantuje jeden z dwóch wariantów: 
pozostanie w firmie i lojalność pracownika lub „pozostanie” w firmie kapitału na ten cel 
przeznaczonego
- program firmowy nie musi być tworzony dla wszystkich pracowników – to pracodawca 
decyduje kto zostanie nim objęty
- możliwość wliczenia produktu w koszty firmy, produkt nie podlega też składkom ZUS
- możliwość zmiany pracownika w ramach jednego produktu. To pracodawca decyduje kiedy 
i za co „podmienia” uczestników programu firmowego
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 Programy posagowe
- zapewnienie środków na wykształcenie i bezpieczny start w życie swoich dzieci

 Programy emerytalne
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka ważnych informacji:
- prognozowana stopa zwrotu (ostatnia wypłata do pierwszej emerytury) wyniesie 
maksymalnie 50%
- od 2014 nie będzie ustawowej najniższej emerytury. Oznacza to, że każdy otrzyma tyle, ile 
faktycznie uzbierał
-  składki emerytalne odprowadzane są maksymalnie od 30-krotności średniej krajowej brutto 
rocznie. Oznacza to, że osoby uzyskujące dochód powyżej 8400zł brutto – niezależnie jaka to 
będzie kwota uzyskają świadczenie emerytalne nie przekraczające 4200zł brutto 
Biorąc po d uwagę powyższe informacje proponujemy zabezpieczenie umożliwiające po 
przejściu na emeryturę utrzymanie poziomu  życia na podobnym poziomie do obecnego

Programy inwestycyjne, firmowe, posagowe i emerytalne to sprawdzony i gwarantowany 
sposób na gromadzenie i mnożenie niezależnego kapitału.

Nasze doradztwo oparte jest o sprawdzone produkty najlepszych światowych firm.

Za swoją pracę nie pobieramy żadnej prowizji.

Proponujemy współpracę z firmami w zakresie bezpłatnego doradztwa finansowego, 
kredytowego i ubezpieczeniowego obejmującego następujące sektory:
- produkty firmowe tj. kredyty inwestycyjne, leasing, ubezpieczenia majątku firmy, grupowe, 
programy firmowe itp.,
-  indywidualne bezpłatne doradztwo dla kadry menadżerskiej,
-  współpraca z firmą w zakresie bezpłatnej obsługi pracowników.

Nasze usługi mogą być ciekawym, bezpłatnym  uzupełnieniem do obsługi socjalnej kadry w 
Państwa zakładzie pracy. 
W ramach takiej współpracy świadczymy bezpłatne i niezależne konsultacje dla pracowników 
dotyczące naszej oferty, za zgodą pracodawcy również w miejscu pracy.

                                                                                                             
                                                                                                           
                                                                                                            Z POWAŻANIEM 

                                                                                                        
                                                                           Krzysztof Matuła


