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Vážení čtenáři,

Zajímavosti o měsíci Prosinec:

vítejte v posledním měsíci roku 2015. Máme zde
dobu adventu, dobročinosti, zapalování svíček,
zdobení našich domovů a horečných příprav na
druhou polovinu měsíce. V práci to první tři neděle
vypadá jako by měl svět s koncem roku zaniknout,
ale pak se všechno najednou zlomí a upadne do
vánoční pohody. Na tuhle chvíli se těší nejenom
děti, ale i my dospělí. Děti se nemohou dočkat
Ježíška, prázdnin a pohádek, které se promítají
pouze jednou ročně právě v tuto dobu. Dospělí
zase netrpělivě vyhlížejí klid, pohodu, dobré jídlo a
zasloužený odpočinek, které tato svateční
atmosféra přináší. Ne nadarmo se Vánocům říká
nejkrásnější svátky v roce.
Přejeme Vám, abyste je prožili v klidu se svými
rodinami a ve sváteční pohodě zakončili rok 2015.
Nový rok 2016 přivítejte plni sil a hlavně ve
zdraví.

Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Začíná
stejným dnem v týdnu jako září. 21. nebo 22.prosince je zimní slunovrat. Slunce stojí nad
obratníkem Kozoroha a a my máme nejdelší noc (nejkratší den) v roce.
V římském kalendáři byl prosinec desátým měsícem, proto se jmenuje v jiných jazycích
december (decem=deset). V roce 153 př.n.l. byly přidány ještě další dva měsíce.
Spolu s únorem jde o jediné dva měsíce, kde není zcela jasný původ slova. Pravděpodobně
se odvozuje od praslovanského kořene -sin-, který v současné češtině žije ve slově siný s
významem modravý, šedivý … Předpokládá se také praslovanské sloveso “prosinoti”
s významem prosvítat, probleskovat. Prosinec je tedy měsíc, v němž Slunce jen někdy
prosvítá mezi mraky a je pojmenován podle charakteristické barvy zimní oblohy.

SPOŘENÍ DO ZLATA
Češi stále ve větší míře spoří do
fyzického zlata. Už tedy zdaleka
nejde pouze o investici pro
vyvolené.
Díky
programům
pravidelného
spoření
lze
investiční
zlato
nakupovat
průběžně již od 500,-Kč měsíčně.
A zdá se, že si Češi spoření do
zlata oblíbili, hlavně díky nízkým
úrokovým
sazbám
spořících
bankovních produktů a příznivé
ceně. Investiční zlato je také
jednoduchým
a
vhodným
nástrojem k zajištění proti inflaci a
finančním krizím.

HYPOTEČNÍ OKÉNKO
Již teď je jasné, že rok 2015 přepíše
absolutní
rekord
v objemu
sjednaných hypotečních úvěrů
z roku 2014 (ten byl překonán již
v polovině října!). Na konci roku se
očekává číslo blížící se 180mld
korun.
Za
tímto
bezprecedentním
nárůstem stojí stále nízké úrokové
sazby, přijatelné ceny nemovitostí,
viz.graf, a růst české ekonomiky,
která je na tom nejlépe od konce
roku 2007.
Lidé stále více využívají rostoucí
ochoty bank refinancovat úvěr
s nevýhodným úrokem až jeden
rok dopředu a zajistit si tak
garanci stávající nízké sazby.

TILEA ENERGY – DO NOVÉHO ROKU S NOVOU SLUŽBOU

Index cen nemovitostí Hypoteční banky

„Že jsi dospěl, víš v době, kdy
se žádná z věcí, co si přeješ,
nedá koupit v obchodě.“
neznámý autor
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Jedním z našich primárních cílů je šetřit našim klientům finanční prostředky. Proto jsme
uzvařeli dohodu s naším předním distributorem zemního plynu společností Primagas, a.s.,
která vytvořila neveřejný ceník dodávek plynu pro domácnosti přímo pro klienty
společnosti Tilea Finance. Ceny tak budou pod už tak velmi nízkou nabídkou společnosti
Primagas. Jsme si jisti, že pro Vás bude změna znamenat znatelnou úsporu v
celkových nákladech na energie ve Vaší domácnosti. Půjde skutečně o exkluzivní nabídku,
kterou Vám rádi představíme již v průběhu první poloviny ledna.

