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Modelowy TOB™ składa się z dwóch integralnych części

Część I Część II

Top Emoloyee Benefits, jako system motywacji ważnych pracowników, jest logiczny. TOB™ dla właścicieli firm – konieczny!

Kapitał dostępny w okresie

średnio i krótkoterminowym

na bieżące potrzeby.

Odroczony kapitał ze średnio 

i długoterminowym okresem 

kumulacji i miesięcznymi wypłatami 

w okresie emerytalnym.

Co to jest Top Owner Benefits?

Top Owner Benefits pozwala na:

Z jakiego powodu Top Owner Benefits™ jest właścicielską 

gwarancją wieczystą?

Top Owner Benefits to zbiór gwarancji finansowych zintegrowanych ze Strefą Cash on the 

Table™ oraz Strefami Senior i Junior. Są to rozwiązania prawno-finansowe, mające na celu 

budowanie „osłony materialnej”, która ma znaczącą wartość dla przyszłych członków 

rodziny atomowej. Zasady zawarte w Top Owner Benefits™ są integralną częścią lojalności 

rodowej zapisanej w Konstytucji Rodzinnej.  Celem TOB™ jest zabezpieczenie finansowe 

w okresie emerytalnym oraz zapewnienie ochrony medycznej na najwyższym poziomie. 

TOB™ powinno być integralnym elementem wykładniczym Konstytucji Sukcesyjnej, Konstytucji 

Rodzinnej, Holdingu lub Fundacji, który równocześnie określa sposoby i terminy wypłaty zysku. Istotą 

TOB™ jest uniezależnienie finansowania prywatnych potrzeb Nestorów i Sukcesorów od aktualnej 

kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

wykorzystanie nieruchomości na zabezpieczenie emerytalne,  

zebranie kapitału gotówkowego przeznaczonego na zabezpieczenie Strefy emerytalnej 
Nestora i Sukcesora,

zebranie kapitału dla członków rodziny, którzy nie uczestniczą w działalności operacyjnej.
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Strefa Seniora 

Obszar finansowania tzw. „ryzyka długiego życia”, ze źródeł innych niż prowadzona 

działalność gospodarcza. Pozwala na finansowanie życia na odpowiednim i zadowalającym 

poziomie.  Strefa Seniora obejmuje moment wejścia Nestora w czas nadzoru i moderacji oraz 

odejście od działalności operacyjnej, co jest równoważne z zaplanowanym przekazaniem 

władzy Sukcesorom. Strefa Seniora zapewnia rozwiązania mające na celu zaplanowaną 

wypłatę rentierską z nieruchomości, wynajmu, dywidend, akcji oraz wypłat 

z gwarantowanych produktów finansowych i ubezpieczeniowych.

Strefa Juniora

Obszar finansowania programów stypendialnych dla dzieci i wnuków Nestora, który pomaga 

wejść potomkom w tzw. „cykl autonomii finansowej”, czyli samofinansowania oraz realizacji 

ich celów. Beneficjenci Strefy Juniora dzięki zgromadzonym środkom będą mieć większe 

możliwości rozwoju względem ich rówieśników, którzy nie mieli tego typu pomocy od swoich 

rodziców czy dziadków. 
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