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K i m j e s t e m?

Nazywam się Mirosława Kowalkowska. Od 25 lat pracuję w finansach.
Jestem członkiem MDRT (Milion Dollar Round Table), elitarnego
stowarzyszenia zrzeszającego najlepszych doradców finansowych na
świecie, do którego należy mniej niż 1% wszystkich doradców
finansowych świata.

Ubezpieczam, zabezpieczam, wspieram, zadaję trudne pytania. Dla
moich klientów tworzę korzystne podatkowo plany finansowe,
gwarancje wypłaty pieniędzy na wypadek choroby, wypadku lub
śmierci. Zaufało mi 520 klientów z całego świata i 120 lekarzy.

Szukam osób, które martwią się tym, co stanie się jak ich zabraknie,
gdy nagle pojawi się w domu choroba. Jak zgromadzą pieniądze na
emeryturę, na wakacje, na studia dla dziecka i chcieliby na ten temat
porozmawiać. Teraz, jak są zdrowi, pracują i mają czas.

Poczuj się bezpiecznie.
 

Mirosława Kowalkowska
Przemyślane Finanse

Kontakt do mnie:
tel. 501 049 427

spotkanie@miroslawakowalkowska.pl
http://miroslawakowalkowska.pl/

https://www.facebook.com/miroslawakowalkowska/przemyślanefinanse

http://miroslawakowalkowska.pl/


Pospisywać gdzie są ulokowane pieniądze - w jakim banku, kto jest
opiekunem konta, jakie są hasła dostępu i co jest bardzo ważne - nr
rachunku.
Spisać hasła dostępu, nr identyfikacyjne klienta, piny do kart
płatniczych i kredytowych. 
Jeżeli każdy ma swoje konta to warto pomyśleć o pełnomocnictwach
do konta – może to być pomocne w wielu sytuacjach. 
Jeżeli jest konto małżeńskie – sprawdzić czy oboje właściciele mają
te same prawa. 

Przejrzeć umowy kredytowe, daty spłaty, lata do końca kredytu, jaki
bank.
Warto zastanowić się czy można zastąpić kiedyś tam wzięty kredyt
nowocześniejszymi rozwiązaniami lub przenieść kredyt do innego
banku.
Dobrze jest sprawdzić czy do kredytu jest ubezpieczenie
zabezpieczające ten kredyt, na jakich warunkach, kto jest wskazany
do wypłaty pieniędzy. Może teraz można zastąpić polisę z cesją na
bank polisą indywidualną.
Bardzo ważna kwestia, gdy w związku są niepełnoletnie dzieci.
Pamiętajmy o kuratorze dla osób nieletnich i o sądzie rodzinnym,
który zadecyduje czy można sprzedać daną nieruchomość.

Z uwagi na sytuację, w jakiej znaleźliśmy się wszyscy, chcę podzielić się z
wami swoimi spostrzeżeniami w  zakresie umów w bankach, finansów,
zdrowia, ubezpieczeń i innych, równie ważnych, zabezpieczeń. Myślę, że
są to zagadnienia, które w obecnej sytuacji powinny być
usystematyzowane. Proponuję zatem: 

1. Finanse
a.

b.

c.

d.

Przy koncie indywidualnym najlepiej złożyć w bankach zlecenie na
wypadek śmierci. Wpisać osobę z I grupy podatkowej /spadkowe,
współmałżonek obecny, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki,
prawnuki. Wówczas bez przeprowadzenia postępowania spadkowego
można z banku wypłacić kwotę wynoszącą wielokrotność 20 x średnia
krajowa (na dany czas) bez problemu, pod warunkiem że ma się
informację, jaki to bank i zna się nr konta.

Przy koncie małżeńskim, gdy dwie osoby są właścicielem rachunku
należy sprawdzić, jak brzmi umowa i co może drugi właściciel konta.

Dotyczy to również kont firmowych. Właściciel nadać danej wybranej
osobie uprawnienia całkowite lub do konkretnych czynności np. do
odbioru gotówki, do wykonywania przelewów w banku.

2. Kredyty
a.

b.

c.

d.



Spisać hasła dostępu do poczty mailowej na komputerze, telefonu,
Facebooka i innych portali społecznościowych, aby mieć dostęp do
kont i reagować w sytuacjach, gdy zdarzy się nieprzewidziana
sytuacja.

Spisać wszystkie brane leki, wypisać wszystkie choroby, na co jest
się uczulonym.
Napisać do jakich przychodni się należy (poradnia cukrzycowa,
kardiologiczna, dermatologiczna itd.)
Sprawdzić kto jest wpisany w/w przychodniach jako pełnomocnik do
odebrania recepty, wgląd w dokumentację, itp.

Sprawdź, jakie posiadasz polisy ubezpieczeniowe i jaki zakres
ochrony jest w nich zapisany:

Czy są to polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków?
Czy są to polisy, które mają ochronę w przypadku chorób,
pobytu w szpitalu?

Sprawdź, kto ma prawo do decydowania o polisach i wypłaty
pieniędzy z polis.
Sprawdź, czy jest wpisana osoba, która ma dostać pieniądze, gdy
ciebie już nie będzie.
Jest istotne, że pieniądze z polis nie wchodzą w masę spadkową.

3. Social media
a.

4. Zdrowie
a.

b.

c.

5. Ubezpieczenia
Warto wspólnie przeanalizować posiadane przez Państwa polisy w
zakresie zdrowia i życia. Sprawdzić, czy posiadane polisy spełniają
Państwa aktualne oczekiwania. Rozwój produktów w ubezpieczeniach jest
tak samo dynamiczny, jak i w innych branżach.

a.

b.

c.

d.

6. Testament
Bardzo ważne, gdy w związku są niepełnoletnie dzieci. Wówczas decyzje
dotyczące finansów muszą zostać zaakceptowane przez sąd rodzinny,
kuratora do 18. roku życia dziecka.

Czasami jednak potrzebne są inne instrumenty prawne: intercyza czy
rozdzielność majątkowa. Wielu z  moich klientów prowadzi też działalność
gospodarczą i każdy jest zainteresowany ograniczeniem podatków i
stabilizacją swojego biznesu.



Jeżeli jesteś w  związku nieformalnym i żyjesz tak nawet z 20 lat, to
dziedziczą po tobie rodzice i rodzeństwo, gdy nie masz swoich własnych
dzieci?
Jeżeli jesteś w związku małżeńskim i nie masz dzieci, to gdy ciebie
zabraknie wprowadzi się do twojego dużego pokoju teściowa z drugim
mężem i ich dziećmi?

W sytuacji, gdy znajdę się w szpitalu, proszę zgłosić się do agenta
ubezpieczeniowego [dane kontaktowe agenta].
Moja przychodnia to…

Oczywiście możemy to pozostawić prawu spadkowemu... Ale czy
wiesz, że:

Dobra praktyka:

Dobrze jest założyć kopertę, w której zawrze się najważniejsze
informacje na wypadek niespodziewanej sytuacji. W kopercie powinny
znaleźć się informacje:

1.

2.

Pamiętaj , że ktoś musi wiedzieć o takiej kopercie.

Jeśli chcesz ponownie posłuchać mojej rozmowy z Martą Woźny-Tomczak,
nagranie znajdziesz tutaj: https://youtu.be/66cmFDdXqyY

Inne #DobrePraktykiBiznesowe  znajdziesz na Facebooku Personii:
https://www.facebook.com/Marta.Wozny.Tomczak.Personia/

https://youtu.be/66cmFDdXqyY
https://www.facebook.com/Marta.Wozny.Tomczak.Personia/


Miejscowość, data
 

TESTAMENT
 

§ 1
Ja, ................................................................................................................,
urodzony/urodzona dnia .................................. r. w ...................................,
córka/syn .................................................. i ...............................................,
PESEL ..............................................., oświadczam, iż do całości spadku
powołuję mojego męża/moją żonę, .............................................................,
urodzonego/urodzoną dnia ..............................  r. w ..................................,
PESEL .................................

 § 2
Na wypadek, gdyby powołany/powołana do spadku mój mąż/moja żona,
........................................................, nie chciał/nie chciała lub nie mógł/nie
mogła być spadkobiercą (np. z powodu śmierci), do całości spadku
powołuję mojego syna/moją córkę*, ....................................................,
urodzonego/urodzoną dnia ...................... r., PESEL .............................
oraz zobowiązuję go/ją do wykonania zapisów i poleceń zgodnie z
postanowieniami Testamentu. 
 

§ 3
Powołuję mojego męża/moją żonę/lub inną osobę, ....................................,
urodzoną dnia ...................................... r. w ...............................................,
PESEL.........................................................., na wykonawcę/wykonawczynię
testamentu i zarządcę masy spadkowej. 
 

 ......................................................... 
Data i (koniecznie) odręczny podpis

*Lepiej wpisać osobę pełnoletnią – może być też rodzeństwo, które w przypadku
braku małżonka zajmie się wszystkim tak, jak zostanie to ustalone.


