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MoitePari Consult e част от...

Всички най-актуални оферти 
от финансови институции, 
на едно място, сравненни 
безпристрастно.

Получи най-изгодното 
предложение за кредит от 15 
финансови институции, според 
Твоите изисквания.



НАШАТА МИСИЯ

Да помагаме на
клиентите да 
постигнат
финансово 
благополучие

Нашата мисия



Богатство vs Благополучие

vs



Какви са финансовите ни цели

Покупка Нов Дом

Да натрупам авариен фонд

Да спестя за ПЕНСИЯ!!!

Да си купя кола

Екскурзия в чужбина

Д
а

да
ря

ва
м

по
ве

че

Да завещая богатството си

КОГА ми трябват тези пари?

ОФФФФ, малко се объркАх!



Според проучване на MoitePari.bg, съвместно с NN

Общо 84 % - няколко години

!!! 49 % - 1 година

Хоризонт на планиране



На въпрос дали вярват, че планирането 
на личните финанси ще им осигури по-
добър живот, 80% от отговорилите 
дават положителен отговор.

Необходимост от планиране



Сложно ли е финансовото планиране



… е процесът на реализиране на житейските 
цели чрез подходящо управлeние на личните 
финанси

Финансовото планиране



Мотивацията



Изясняване на отношението към парите и щастието
Мотивация за промяна (на навици)
Формулиране на финансовите цели – лични и/или семейни
Приоритизиране на финансовите цели
Анализ на месечния бюджет
Анализ на текущия баланс и нетен капитал
Създаване на План за действие за постигане на всяка Цел
Използване на подходящи финансови продукти
Осъвременяване на Плана при важни събития / всяка година

Стъпки на планирането



Авариен Фонд
Спестяване за пенсия
Оптимизиране и изплащане на скъпите кредити
Застрахователни покрития
Спестяване за други целеви фондове 
– Образование на децата, Закупуване на жилище, Пътешествие

Благотворителност
........

Приоритизиране на целите



Пенсиониране
Колкото по-рано, 
толкова по-добре

Каква пенсия мога да 
очаквам?

Инвестиране в доходоносни инструменти

Силата на капитализирането на доходността



Примерни изчисления (1)

Вариант 1:  Лицето Х внася по 100 лв между 25 и 35 годишна 
вързаст, след това спира да внася, но продължава да трупа 
доходност от 6 % доходност всяка година до 65 години

Вариант 2: Лицето У, започва да внася по 100 лв от 35 годишна 
възраст до пенсиониране на 65 г. и трупа доходност от 6 % през 
цялото време



Примерни изчисления (2)

Резултати Общо внесена 
сума 

Натрупана сума при 
пенсиониране (6%)

Лицето Х 12 000 98 697

Лицето У 36 000 100 953



Изготвяне на Базов Финансов План

Услуга



Детайлен документ – 12 – 15 страници
Дефинирани и приоритизирани финансови цели
План за спестяване на конкретни суми по месеци
Настройване на различни сметки
Сключване на подходящи застраховки
Инвестиционни консултации от професионални 
партньори, избор на инвестиционни продукти

Детайлен План за действие



План за спестяване по цели
Цели Целева сума

Наличност към 
момента След 1 година Стартова Дата Финална Дата

Авариен Фонд 6 000 0 1 870 Сеп 2018 Окт 2020

Пенсиониране 200 000 3 000 4 507 Сеп 2018 ~ 2053 г.

Погасяване на 
кредитна карта 0 1 500 0 Сеп 2018 Апр 2019

Образование на дете 40 000 0 1 500 Мар 2019 Мар 2028

Закупуване на 
жилище 100 000 0 0 Окт 2020 Дек 2030

Фонд Пътешествия 10 000 0 2 000 Сеп 2018 Мар 2019



Цена за финансов план

Цена за финансов план Годишен абонамент
(след 1 година)

500 лв 500 лв

350лв* 350 лв*
* Отстъпка за фирмите и посетителите на HR 
Industry 2019 до края на Февруари 2019



Финансовото планиране и... 

...служителите на 
Вашата фирма



Мотивацията на служителите



Според HR служителят трябва

Да изпълнява служебните задължения

Да е максимално ефективен

Да е фокусиран върху работата

Да е мотивиран
......



В работно време служителят

• Обикаля от банка на банка
• Се притеснява дали не плаща 

прекалено висока лихва
• Се чувства объркан от многото 

финансови продукти и рекламни 
послания

• Се тревожи дали спестява 
достатъчно



Решението...

Семинар-работилници за 
управление на личните финанси

Два семинара по 60 минути
• Управление на личните финанси
• Управление на личните кредити



Семинар 1: Лични финанси

• Как да си поставяме и изпълняваме 
финасовите цели. 

• Как да се защитим от непредвидени ситуации 
и едновременно с това да спестяваме? 

• Как да си подсигурим достойни старини? Или 
всичко, което трябва да знаем за 
пенсионирането.

• Дългосрочното спестовно инвестиране.



• Живото-застраховка със спестовен характер
• Живото-застраховка с инвестиционен характер
• Доброволен пенсионен фонд
• Покупка на дялове във взаимни фондове с 

акции и облигации – ETF или стандартни
• P2P Инвестиции
• Стуктурирани инвестиционни продукти

Възможности за спестяване



Семинар 2: Кредитите

• Изборът на най-подходящ кредитен продукт, 
или как да оптимизираме финансовите си 
разходи.

• Жилищни кредити

• Потребителски кредити

• Консолидиране и рефинансиране на 
задължения



Семинар 2: Кредитите

• Изборът на най-подходящ кредитен продукт, 
или как да оптимизираме финансовите си 
разходи.

• Жилищни кредити

• Потребителски кредити

• Консолидиране и рефинансиране на 
задължения



Резултат – мотивация и действие 

Започва от личната мотивация

Лична проактивност и навици

Финансови познания и грамотност



В социален план...

• Общество от отговорни личности

• Правилно използване на 
финансови инструменти

• Когато си помогнал на себе си, 
можеш да помагаш на другите



Защо MoitePari Consult...

• В полза на клиента – не 
продаваме, а съветваме

• Безпристрастни сравнения

• В Кредитланд работим с 13 банки 
представляващи 98 % от пазара



Защо MoitePari Consult (2)

Семинарите са безплатни за фирмата



• Безплатна консултация в рамките на 60 
минути

• На място в офиса или на удобно място

За служителите



Вече ни се довериха…

HP,  Comptel / Nokia, Bianor, BHTC,

August Research, MentorMate, AIG, 

The Stars Group, NextStream Software

Ontotext …                Who is next? 



Деян Василев

deyan@moitepari.bg

www.moitepari.bg/consult

Благодаря Ви

mailto:deyan@moitepari.bg
http://www.moitepari.bg/consult
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