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Wiedza finansowa



Niedobory wiedzy



Doradca finansowy

Doradca finansowy to zawód wykonywany przez niezależnych,

niezwiązanych z żadną konkretną instytucją finansową profesjonalistów.

Ich rolą w założeniach ma być przede wszystkim przekazanie klientowi

merytorycznej wiedzy na temat ochrony jego majątku (dyrektywa Unii

Europejskiej).

Doradca finansowy to wszechstronnie wykształcony specjalista. Jego

celem ma być podjęcie odpowiednich kroków, w celu ochrony majątku

klienta. Ponadto, ważne powinno być także bezpieczeństwo finansowe

klienta, które analizuje się za pomocą weryfikacji jego potrzeb

(Europejska Federacja Doradców Finansowych i Pośredników

Finansowych).



Pomoc przy uzyskaniu kredytu

W podjęciu decyzji pomogą doradcy finansowi. Posiadają oni wiedzę na

temat ofert bankowych, dzięki czemu są w stanie określić, która

propozycja jest rzeczywiście korzystna.

Walka z długami

Wiedza i doświadczenie doradców sprawiają, że osoba będąca w spirali

zadłużenia jest w stanie szybciej pozbyć się zbędnego balastu.

Optymalizacja podatkowa

Polacy coraz częściej chcą optymalizować koszty swojego życia, dlatego

sięgają po wsparcie specjalistów.
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