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PROGRAM SEMINARIUM
Nowy Sącz, 25 czerwca 2011 r., Miejski Ośrodek Kultury, Al. Wolności 23
18.20–18.30

Budżet państwa a rozwój gospodarczy
Zygmunt Berdychowski
18.45–18.55

Budżet samorządów a rozwój regionów
Andrzej Romanek
19.15–19.25

Jakie mamy pożytki z oszczędzania?
Józef Oleksy
19.40–19.50

Jakie powinny być fundamenty naszej gospodarki?
Jarosław Gowin
19.55–20.05

Dochody, długi i pożyczki. Jaka jest sytuacja ekonomiczna Polski?
Halina Wasilewska – Trenkner
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PA N E L I Ś C I
Zyg munt Ber dy chow ski (ur. 9 września 1960 w Krynicy), polityk, działacz społeczny; poseł na Sejm I i III kadencji, obecnie radny Sejmiku Woj. Małopolskiego.
Z wykształcenia prawnik. Założyciel Instytutu Studiów Wschodnich w Warszawie, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, założyciel i były prezes Fundacji Sądeckiej.
Ja ro sław Go win (ur. 4 grudnia 1961 w Krakowie), publicysta, polityk, senator VI kadencji, obecnie poseł na Sejm RP.
Doktor historii. Jest autorem książek na temat Kościoła katolickiego
w Polsce po transformacji ustrojowej. Był redaktorem naczelnym katolickiego miesięcznika „Znak” w latach 1994-2005. Należał do pomysłodawców „Dni Tischnerowskich”. Współtwórca i rektor Wyższej Szkoły
Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
Jó zef Olek sy (ur. 22 czerwca 1946 w Nowym Sączu), polityk, marszałek
Sejmu w latach 1993-1995 i 2004-2005, premier Polski w latach 1995-1996,
szef MSWiA w rządzie Leszka Millera, poseł na Sejm w latach 1989-2005.
Doktor nauk ekonomicznych. Jest dziekanem i wykładowcą na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów, byłym wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej.
An drzej Ro ma nek (ur. 1 listopada 1967 r. w Grybowie) radca prawny, były szef gabinetu politycznego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry
w rządzie Jarosława Kaczyńskiego; były wicemarszałek Małopolski, radny Sejmiku Woj. Małopolskiego od dwóch kadencji.

Ha li na Wa si lew ska -Trenk ner (ur. 26 kwietnia 1942 w Warszawie), urzędnik państwowy, była minister finansów w rządzie Jerzego Buzka. W 2004 roku powołano ją w skład Rady Polityki Pieniężnej II kadencji, pełniła tę funkcję
do 2010 roku.
Doktor nauk ekonomicznych. Była pracownikiem naukowym Szkoły
Głównej Handlowej, obecnie prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Rzeszowie.
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Nikt nie daje darmowych obiadów – zawsze ktoś za nie płaci

Zadłużaj się z głową
Nawet jeśli będziemy sprawnie gospodarować budżetem, czasem może zabraknąć
funduszy na większe zakupy lub inwestycje. Nie zawsze możemy takie większe wydatki odłożyć w czasie i zebrać środki. Wiele osób zaciąga wówczas kredyt. Jest to bardzo
poważna decyzja, ponieważ pożyczane sumy są często bardzo duże, a ich spłata rozłożona na wiele lat. Dlatego warto porównać oferty różnych banków, aby wybrać najkorzystniejszą. Czasem może się okazać, że najniższe oprocentowanie nie jest jedynym
kryterium.
Łatwo zauważyć, że gdziekolwiek się nie ruszymy, wszędzie widać reklamy banków i innych instytucji finansowych, które oferują nam „super atrakcyjne” kredyty i pożyczki, niektóre nawet dostępne „od zaraz”, „oprocentowane na 0%”, „od ręki”, „na dowód osobisty”, itp. Nic
tylko wejść do banku z pustym portfelem, a wyjść z bardzo grubym. Pokusa skorzystania z takich ofert jest dość duża, zwłaszcza dla osób, które mają trudności z zarządzaniem budżetem domowym i nie radzą sobie z wydatkami. Radzimy zachować ostrożność! Jak mówią
Amerykanie: „Nikt nie daje darmowych obiadów – zawsze ktoś za nie płaci”. W tym wypadku
to z reguły właśnie my będziemy płacili. Nie tylko wtedy, kiedy pożyczkodawca będzie próbował nas oszukać, ukrywając koszty wśród fragmentów umowy pisanych przysłowiowym
drobnym maczkiem. Po pożyczki gotówkowe często sięgają osoby najuboższe, które akurat
muszą pokryć niespodziewany wydatek – efekt jest taki, że te osoby płacą wielokrotnie więcej niż gdyby regularnie odkładały małe kwoty na tzw. czarną godzinę.

4

NBP_nbp 16-06-2011 16:19 Strona 5

Ekonomia po sądecku

Nie oznacza to jednak, że nigdy nie należy się zadłużać. Czasem wzięcie kredytu jest uzasadnione lub wręcz konieczne, aby móc osiągnąć jakiś ważny cel życiowy i powiększyć swój
majątek. Podstawowa zasada brzmi – nie bać się pożyczek i kredytów, lecz racjonalnie z nich
korzystać. Dlatego warto pamiętać o kilku sprawach.
Po pierwsze, należy zawsze starannie rozważ decyzję o zadłużeniu się, zwłaszcza jeżeli to
się wiąże z przyjęciem zobowiązania na wiele lat. W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy doradców finansowych ze sprawdzonych firm działających na rynku. Rozmowa zwykle nic nie kosztuje, a często pozwala uniknąć kłopotów. Poza tym trzeba zastanowić się
nad planem awaryjnym. To, że mamy pracę i zarobki pozwalające na wzięcie kredytu może
za jakiś czas nie być aż tak pewne. Należy zastanowić się, jak zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek gdyby wydarzyło się coś nieprzewidzianego – można na przykład odłożyć i zainwestować najpierw małą kwotę pieniędzy, która potem będzie spokojnie leżakowała
na lokacie. W razie problemów ze spłacaniem rat można będzie z niej skorzystać.
Pamiętajmy, że najbardziej korzystna dla nas pożyczka lub kredyt to takie, kiedy pozyskane od instytucji finansowej środki inwestujemy w coś, co zwiększy nasz majątek i nasze możliwości zarabiania pieniędzy w przyszłości. Z pewnością należą do nich decyzje o wzięciu
kredytu na zakup nieruchomości albo mieszkania, na opłacenie dobrych studiów, po których łatwo znaleźć pracę, czy kupno nowszego i bardziej ekonomicznego samochodu, który mniej się psuje i zużywa mniej paliwa niż stary.
Po trzecie, decyzja o zaciągnięciu kredytu jest zawsze bardzo poważna i będzie miała
wpływ na stan naszego portfela. Dlatego zawsze trzeba porównać oferty różnych banków
i instytucji finansowych, aby wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Czasem może się wydawać, że różnica kilkunastu-kilkudziesięciu złotych miesięcznie w wysokości spłacanych rat
kredytu to niewiele, ale przemnóżmy to przez ilość miesięcy, przez które będziemy spłacać
kredyt, a zrobi się z tego naprawdę duża kwota. Na tyle duża, że warto dla niej spędzić kilka
wieczorów w Internecie i przejść się na rozmowy w wybranych bankach.
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Już dziś, kiedy jesteśmy piękni i młodzi warto pomyśleć o starości

Jak i w co inwestować
by mieć wyższą emeryturę?
Eksperci wyliczyli, że po przejściu na emeryturę z ZUS i OFE łącznie możemy liczyć
na świadczenie emerytalne, które wyniesie co najwyżej 60 proc. naszego obecnego
wynagrodzenia. Jeśli na emeryturze chcemy żyć przynajmniej na takim poziomie jak
teraz – oszczędzajmy na własną rękę. Jak i w co?
In dy wi du al ne Kon to Eme ry tal ne. O co cho dzi?
Jest to indywidualne konto emerytalne, na którym gromadzimy środki na naszą przyszłą
emeryturę (dodatkową do tej otrzymywanej z ZUS i OFE). Możemy posiadać tylko jedno takie konto. Środki gromadzone na IKE są zwolnione od 19 proc. tzw. podatku Belki od zysków
kapitałowych – jednak tylko do pewnego limitu – obecnie jest to 150% średniego wynagrodzenia brutto (ok. 4500 zł) w stosunku rocznym (w roku przyszłym ma wzrosnąć do 300%).
Możemy oczywiście wpłacić rocznie więcej, jednak ta nadwyżka będzie już opodatkowana.
Poprzez IKE możemy inwestować w różnego rodzaju instrumenty finansowe np.:
– lokaty bankowe i fundusze pieniężne – są najbezpieczniejsze, ale dają roczny
zysk rzędu 3-5%;
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– fundusze stabilnego wzrostu – lokują ok. jednej trzeciej portfela w akcje, zysk
roczny rzędu 5-8%;
– fundusze zrównoważone, akcyjne, surowcowe – bardziej ryzykowne, dają zysk
roczny rzędu 8-9%;
– akcje;
– obligacje skarbowe (najlepsze są obligacje dziesięcioletnie EDO – Emerytalne
Dziesięcioletnie Oszczędnościowe).
W te same instrumenty możemy inwestować poza IKE. Jednak wtedy nasze zyski kapitałowe będą obciążone 19 proc. podatkiem Belki. Możemy jednak inwestować zarówno za pośrednictwem IKE (w ramach limitu i bez podatku) oraz poza IKE – dowolnie dużo środków.
W ja ki spo sób za ło żyć ta kie kon to? Jak oszczę dzać?
Zgłaszając się (np. poprzez internet lub telefonicznie) do instytucji, która takie konta prowadzi i podpisując odpowiednią umowę. W jaki sposób oszczędzamy? Dokonując regularnych lub nieregularnych wpłat na IKE (może to również zależeć od rodzaju IKE). Cała reszta,
czyli zarządzanie i inwestycje należy do specjalistów. Możemy mieć jednak wpływ na swój
portfel (np. w rachunku papierów wartościowych możesz samodzielnie inwestować, czyli kupować i sprzedawać akcje).
Ile mo żna odło żyć na IKE? Kie dy mo żna wziąć pie nią dze?
To przede wszystkim zależy od czasu, przez który oszczędzamy i również sprawność inwestycyjną zarządzającego naszym kontem. Pamiętajmy jednak, że wpłaty na IKE nie są gwarantowane przez państwo. Wszystko zależy więc od siły finansowej instytucji prowadzącej
nasz rachunek. Kiedy będziemy mógli podjąć pieniądze? Jeśli spełnimy łącznie dwa warunki – skończymy 60 lat lub 55 lat i nabędziemy uprawnienia emerytalne, oraz dokonywaliśmy
wpłat na IKE co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych lub dokonaliśmy ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.
Pa mię taj my o zró żni co wa niu in we sty cji!
Oszczędzajmy na emeryturę inwestując w różne instrumenty finansowe (tzw. dywersyfikacja portfela), np. bezpieczną bazę mogą stanowić obligacje, a resztę inwestujmy w bardziej ryzykowne instrumenty np. fundusze zrównoważone.
UWAGA: Oszczędzanie na przyszłą emeryturę powinno być inwestycją długoterminową.
Nawet jeśli niedawno rozpoczęliśmy pierwszą pracę, o emeryturze pomyślmy z dużym wyprzedzeniem. Jeśli będziemy oszczędzać systematycznie, łatwiej nam będzie, dzięki gromadzonym latami środkom, utrzymać na emeryturze wcześniejszy poziom życia.
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Połowa Polaków uważa zadłużenie za rzecz wstydliwą

W pętli zadłużenia,
jak się wyplątać?
Bezsenność, nerwica, ataki lęku, nałogi, chowanie się w domu w obawie przed wizytą komornika. To tylko niektóre z objawów, jakie można zaobserwować u rosnącej
liczby osób, które nie radzą sobie ze spłatą długów. Łatwo wpaść w pułapkę, bo zadłużenie często zaczyna się zupełnie niepostrzeżenie. Jednak gdy jego istnienia nie da się
już ignorować, okazuje się, że sieje spustoszenie nie tylko w domowym budżecie, ale
w całym życiu dłużnika. Co zrobić, gdy pętla zadłużenia zaciska się wokół szyi?
La wi no wy wzrost za dłu że nia
Według raportu InfoDług (luty 2010) w ubiegłym roku ogólna kwota niespłacanego zadłużenia Polaków wzrosła o 95 procent. U wielu spośród tych osób problem zaczyna się niewinnie, na przykład pożyczką na wakacje. Wkrótce jednak zaciągają one kolejne kredyty, aby
spłacić te istniejące i w ten sposób wpadają w tak zwaną pętlę zadłużenia. Rosnące długi wynikają nierzadko z zaniechań i braku wiedzy na temat inwestowania i oszczędzania, braku
umiejętności gospodarowania środkami finansowymi, a także z dostępności kredytów. W dobie kart kredytowych ludzie z łatwością wydają więcej niż zarabiają i w ten sposób niepostrzeżenie wciągają się w pętlę zadłużenia. Co więcej, jedynie kilka procent Polaków

8

NBP_nbp 16-06-2011 16:19 Strona 9

Ekonomia po sądecku

oszczędza na nieprzewidziane sytuacje. Jednak taka polityka może sprawić, że w nagłych sytuacjach nie starcza jednocześnie na nieprzewidziane wydatki i spłatę raty kredytu. Niestety
długi powiększają się najczęściej w wyniku braku odpowiedzialności ze strony dłużnika za ich
uregulowanie, co z kolei prowadzi do wielu negatywnych następstw.
Dług to nie tyl ko fi nan se
Eksperci często mówią o pogarszającej się sytuacji finansowej Polaków, ale niewielu z nich
zwraca uwagę na psychologiczny wpływ zadłużenia na nasze życie. Według badań przeprowadzonych przez Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi aż 55% Polaków uważa bycie dłużnikiem za sprawę wstydliwą. To zaś jest powodem nierzadko ogromnego stresu.
Bezsenność, nerwica, ataki lęku, uzależnienia, problemy w relacjach z bliskimi, a nawet samobójstwa to tylko niektóre z efektów stresu związanego z zaciągniętymi długami. Stres
związany z nadmiernym zadłużeniem ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Wiąże się z powstawaniem wielu zaburzeń, z frustracją, depresją i poczuciem bezsilności,
które negatywnie wpływają na nasze kontakty z bliskimi, przyczyniając się nawet do rozpadu związków. Wielokrotnie zła sytuacja ekonomiczna prowadzi także do prób samobójczych.
W ubiegłym roku ich liczba wyniosła 5,9 tysięcy, co stanowiło niemal tyle, ile liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Jedną z głównych przyczyn lęku i paniki jest brak wiedzy i informacji związanej z problemem. Taki stan pozbawia motywacji i obiektywizmu, skłaniając
do unikania działań.

Jak wyjść z pętli zadłużenia
1. Poinformuj bank o swoich kłopotach – możesz uzyskać zamianę rat na malejące, wydłużenie okresu
spłaty lub tzw. wakacje kredytowe, czyli kilkumiesięczną karencję w spłacie;
2. Możesz zmienić kredyt na inny w nowym banku;
3. Jeżeli nie starcza ci pieniędzy na całą ratę kredytu, spłacaj chociaż jej część – to lepsze niż całkowite zaniechanie spłat;
4. Zaplanowane oszczędzanie przynosi o wiele lepsze efekty niż odkładanie pieniędzy, które nam zostaną
pod koniec miesiąca;
5. Nie wydawaj wszystkich pieniędzy na spłatę rat kredytu – zawsze zostawiaj jakieś oszczędności na nieprzewidziane wydatki, na przykład w razie choroby;
6. Ucz się oszczędzania i inwestowania – w księgarniach i Internecie dostępne jest wiele poradników
na ten temat;
7. Unikaj złych długów, czyli takich, które po zakończeniu spłaty nie powiększają twojego majątku;
8. Weź odpowiedzialność za swoje długi, nie ukrywaj się przed bankiem;
9. Nie spłacaj długów pożyczką hipoteczną;
10.Nie dopuść do sytuacji, kiedy lęk całkowicie sparaliżuje twoje działania – szukaj porady wcześniej, kiedy tylko pojawią się problemy
Jeżeli nie odbierasz telefonu i poczty z obawy, że to ponaglenia i upomnienia z banku, to znak, że pętla zadłużenia zacisnęła się wokół Ciebie bardzo ciasno. Nie możesz jednak pozwolić sparaliżować się lękowi.
Dług to nie tylko trudna sytuacja dla portfela. To także sytuacja, która bardzo obciąża psychikę. Podstawą
do wyjścia z długów jest zmiana sposobu myślenia i wykształcenie w sobie nowego nawyku oszczędzania.
Jeśli wykona się staranny plan uregulowania zadłużenia, okaże się, że nie ma takiej sytuacji, z której nie
dałoby się wyjść zwycięsko.
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Osoby zadłużone mniejszą wagę przywiązują do swojego zdrowia, nie inwestują w relaks.
To z kolei zwiększa stres i prowadzi do problemów zdrowotnych i psychologicznych. Tworzy
się błędne koło – rosnące długi wpędzają w depresję i inne choroby, a te z kolei uniemożliwiają dłużnikom działania zmierzające do wybrnięcia z zaistniałej sytuacji. Co więcej, rosną
też długi powstałe w wyniku samej choroby, gdyż tylko niewielki odsetek Polaków posiada
oszczędności, które można przeznaczyć na nieprzewidziane leczenie.
Jedną z głównych przyczyn chorób związanych ze stresem są sytuacje niepewności, kiedy brakuje nam informacji. To z kolei doprowadza nas często do złości i rezygnacji, przez co
tracimy motywację oraz obiektywne spojrzenie na sytuację. Z takimi niepewnymi sytuacjami borykają się właśnie osoby zadłużone. Są niepewne przyszłości, często nie mają wystarczających informacji dotyczących sposobów rozwiązania swoich problemów. O ile
na depresję cierpią przeważnie kobiety, to w przypadku problemów psychologicznych związanych ze złą sytuacją materialną o wiele gorzej radzą sobie mężczyźni. Jest to związane
przede wszystkim z tradycyjnym przekonaniem, że to mężczyzna jest głównym żywicielem
rodziny.
Jak roz wią zać pę tlę za dłu że nia
Punktem wyjścia do konstruktywnych działań w przypadku zagrożenia pętlą długów jest
zmiana sposobu myślenia. Trzeba przede wszystkim zadbać o wzmocnienie swojej psychiki.
Zamiast rozpatrywać czarne scenariusze i zamartwiać wizją bankructwa, lepiej podjąć te decyzje, które są możliwe w najbliższym czasie, a pozostałe rozplanować po głębszej analizie
i konsultacjach ze specjalistami. Obniżenie stopy życiowej bywa w pierwszym etapie bolesne, ale aktywny człowiek, wzmocniony nowymi doświadczeniami, po uporządkowaniu swoich finansów, może szybko wyrównać straty. Najważniejsze to nauczyć się szukać rozwiązań
i nadziei, a z kryzysowych sytuacji czerpać wiedzę i nowe doświadczenia, które nas wzmocnią i uchronią przed następnymi błędami.
Jeśli zaś chodzi o sferę finansową, to należy starannie zaplanować, co i do kiedy chcemy
osiągnąć. Trzeba przygotować plan i realizować go z żelazną konsekwencją. W ten sposób
można stworzyć sobie jasną drogę wyjścia z długów. Warto także szukać informacji i porad,
bo im więcej się wie, tym łatwiej znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Nie można czekać bezczynnie, aż problemy same się rozwiążą. Aby wyjść z długów należy działać i wziąć za nie odpowiedzialność.
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Bank ma prawo do informacji o nas, ale my też mamy prawo do informacji

Otwieranie rachunku
osobistego
Rachunek bankowy może otworzyć każda osoba w dowolnym banku, jaki wybierze.
Czasami zdarza się, że niektóre osoby napotkają na problemy z otwarciem rachunku. Są
to osoby, które nie spłacają swoich długów i toczy się przeciwko nim postępowanie sądowe
lub zostały uznane za bankrutów. Osobom takim bank może zaoferować jedynie prowadzenie rachunku oszczędnościowego.
Posiadacz rachunku oszczędnościowego może:
• dokonywać wpłat na rachunek,
• wypłacać pieniądze do wysokości salda na rachunku.
Taki rodzaj rachunku pozwala osobom bez regularnych dochodów na uczestniczenie w codziennych działaniach na rynku i na aktywność ekonomiczną.
Podstawowe wymagania
Zgodnie z prawem bank ma obowiązek zweryfikowania:
• zdolności do czynności cywilno-prawnych aplikanta,
• tożsamości aplikanta,
• adresu zamieszkania aplikanta.
Otwierając rachunek w banku możemy zostać poproszeni o pokazanie odcinka emerytury lub renty, dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy. Nie jest to kompletna lista dokumentów, o które może poprosić nas bank.
Oczywistym jest, że wymagania będą różnić się w zależności od prawa krajowego. Na przykład wymagania w stosunku do osób nieletnich, które chcą otworzyć rachunek w banku, są
w poszczególnych krajach zróżnicowane. W Polsce rachunek w banku oferuje się już osobom, które ukończyły 13 lat i otrzymały na to zgodę rodziców.
In for ma cje o klien cie
Choć bank ma prawo do uzyskania informacji o tobie, to ty także masz prawo do informacji. Podczas obowiązywania umowy bank jest zobowiązany przepisami Prawa bankowego
oraz innymi przepisami wewnętrznymi do udzielania informacji dotyczących: stóp procentowych, opłat, prowizji oraz ogólnych warunków umowy o prowadzenie rachunku.
Jako klient powinieneś być powiadomiony o wszelkich zmianach warunków umowy, które nastąpiły po otwarciu rachunku. Jeżeli zdecydujesz się przenieść swój rachunek do innego banku, to twój bank powinien poinformować cię o stanie twojego rachunku w ciągu 3
dni od otrzymania zawiadomienia.
Ponadto bank powinien zamknąć na twoją prośbę rachunek.
W normalnych warunkach bank ze swojej strony nie może zamknąć twojego rachunku
nie powiadamiając cię o tym na co najmniej 30 dni naprzód.
Na wniosek Komisji Europejskiej banki przygotowały rozwiązania, które pozwolą klientom
szybko i łatwo przenosić rachunki.
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W Polsce Związek Banków Polskich również stworzył rekomendację dotyczącą przenoszenia rachunków bankowych. Klienci indywidualni mogą zwrócić się do banku, w którym chcą
mieć nowy rachunek o pomoc. Ten załatwi za nich formalności związane z zamknięciem starego rachunku, przelaniem zgromadzonych na koncie środków na nowe konto, przeniesie również zlecenia stałe i polecenia zapłaty oraz może powiadomić o nowym numerze rachunku
osoby trzecie, czyli np. pracodawców czy ZUS. Cała usługa będzie bezpłatna, chyba że przy jej
okazji pojawią się jakieś niestandardowe czynności. Wtedy bank może obciążyć nas opłatą, jak
również w sytuacji, gdy zamkniemy stary rachunek przed upływem roku od jego założenia.
Trzeba jednak pamiętać, że przeniesienie rachunku nie zwalnia z obowiązku spłacenia długów wobec starego banku. Posiadanie debetu czy kredytu w koncie może być w niektórych
przypadkach problemem, bo nie ma pewności czy nowy bank będzie skłonny udzielić nam
kredytu w takiej samej wysokości.
***
Wy bór ban ku: od dział czy bank in ter ne to wy?
Obecnie, jeżeli chcesz założyć rachunek w banku, możesz wybierać spośród dwóch możliwości:
• banków posiadających szeroką sieć oddziałów, filii, doradców
• banków wirtualnych, do których nie możesz pójść, a jedynie korzystać z ich usług przez
telefon lub/i Internet.
W tradycyjnym oddziale banku możesz spotkać się z bardziej zindywidualizowaną obsługą niż w banku online: zwykle oddział ten mieści się w twojej miejscowości, a nawet sąsiedztwie, kontaktujesz się z osobą, być może z kimś, kto cię zna... Obecnie większość banków
oferuje klientom dodatkowe usługi typu oddział wirtualny, które raczej wspierają niż zastępują tradycyjne oddziały banków lub dostęp przez telefon.
12
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Zazwyczaj, ze względu na wyższe koszty operacyjne, opłaty w bankach tradycyjnych będą wyższe niż w bankach wirtualnych. W bankach wirtualnych komunikacja inną drogą niż
przez Internet sprowadzana jest do niezbędnego minimum, kontakt odbywa się przeważnie
drogą telefoniczną.
Bez względu na to, z jakiego banku korzystasz, podstawową zaletą bankowości elektronicznej jest wygoda korzystania o dowolnej porze dnia i nocy.
Bankowość wirtualna daje ci możliwość korzystania z rachunku przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, koszty dostępu do Internetu uzależnione są od dostawcy usług internetowych.
Korzystając z bankowości elektronicznej możesz samodzielnie/bezpośrednio zarządzać
swoim rachunkiem bieżącym; sprawdzać saldo konta oraz ostatnie operacje na rachunku,
płacić rachunki, wykonywać przelewy, zamawiać wykaz operacji/historię rachunku albo książeczki czekowe...
Wszystkie operacje wykonywane są w czasie rzeczywistym; dokonane płatności lub przelewy pieniężne wyświetlą się na ekranie twojego monitora w tym samym czasie, w jakim dokonają się zmiany zapisów na koncie w banku
Wy bór ban ku: określ swo je po trze by
Banki różnią się między sobą, przy wyborze banku powinieneś kierować się swoimi potrzebami. Porównuj oferty banków!
Chociaż reputacja banku jest ważnym kryterium wyboru, swój wybór powinieneś opierać na faktach i dokonywać porównania między różnymi usługami dostępnymi na rynku (oddział wirtualny, telebanking, osobisty doradca) oraz opłatami (opłaty za wykonanie operacji,
zarządzanie pożyczkami).
Ne go cjuj z ban kiem!
Zanim zdecydujesz się na otwarcie rachunku w danym banku, spotkaj się z osobą, która
korzystała z usług tego banku, dowiedz się, w jaki sposób traktują klientów. Nie zapominaj,
że klient z dobrą historią kredytową jest mile widziany w banku – spróbuj wynegocjować niższe oprocentowanie przyszłych pożyczek.
Korzyści z konkurencji!
Czasami korzystne jest otwarcie kilku rachunków w różnych bankach. Może to okazać się
pomocne w zarządzaniu finansami, zwłaszcza gdy prowadzisz własną firmę. W niektórych
wypadkach bank może zaoferować ci usługi, których nie oferował twój dotychczasowy bank.
Porównaj oferty i nie wahaj się zmienić banku, gdy znajdziesz lepszą ofertę.
***
Czy po sia da nie kon ta w ban ku jest dar mo we?
Większość banków nie pobiera opłat za prowadzenie rachunków osobistych pod warunkiem, że saldo nie spada poniżej ustalonego poziomu.
Oznacza to, że normalne czynności takie jak:
• wypłaty gotówki w kasie,
• zlecenia przelewu,
• wydawanie książeczek czekowych itp. nie są obciążone dodatkowymi opłatami. Z drugiej strony jednak banki są firmami komercyjnymi i tak jak inne firmy pobierają opłaty za świadczone usługi. Chociaż zasady pobierania opat są różne w różnych bankach, to każdy z nich
musi udostępniać klientom listę opłat i prowizji oraz objętych nimi czynności i usług.
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Banki pobierają zwykle opłaty za: udzielony kredyt w rachunku bieżącym, transakcje między rachunkami, zwrócone wystawcy czeki bez pokrycia, dodatkowe wyciągi z konta itp.
Reklamacje dotyczące opłat pobranych przez bank
Należy regularnie sprawdzać wyciągi z konta, aby zobaczyć, jakie operacje obciążeniowe
miały miejsce na twoim rachunku.
Jeżeli uważasz, że niektóre opłaty się nie zgadzają lub zostały błędnie obliczone, powinieneś skontaktować się z inspektorem w twoim banku i przedstawić mu twoje zastrzeżenia.
Poproś o sprawdzenie rachunku i przesłanie ci pisemnego rozliczenia pobranych opłat. Jeżeli nadal nie jesteś usatysfakcjonowany odpowiedzią banku, umów się na spotkanie w banku w celu wyjaśnienia sprawy.
Jeżeli zdecydujesz się złożyć pisemną skargę, dowiedz się w banku, w jaki sposób można
ją złożyć. Jeżeli opłaty okażą się zgodne z tabelą prowizji i opłat, natomiast tobie wydają się
zbyt wygórowane, zastanów się nad zmianą banku prowadzącego twój rachunek osobisty.
Ro dza je ra chun ków bie żą cych
Kiedy decydujesz się na otwarcie rachunku, pomyśl, co będzie dla ciebie najważniejsze.
Jeżeli często zaciągasz kredyty, może być to wysokość oprocentowania kredytów. Jeżeli
korzystasz z kredytu w rachunku bieżącym, interesować cię będzie wysokość oprocentowania tego rodzaju kredytu.
Rachunek wspólny:
rachunek zazwyczaj otwierany przez małżeństwa lub osoby pozostające w związku nieformalnym przez dłuższy czas. Współposiadacze rachunku są odpowiedzialni solidarnie
przed bankiem za zaciągane długi.
Rachunek w banku wirtualnym:
zarządzasz swoimi pieniędzmi przez Internet, możesz sprawdzać go kiedy tylko zechcesz.
Zwykle oprocentowanie rachunku jest wyższe niż w bankach tradycyjnych.
Rachunek a vista:
zwykle nisko oprocentowany, służy przede wszystkim do gromadzenia środków pieniężnych
na bieżące wydatki, przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych i dokonywania wypłat.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy:
przy jego pomocy można dokonywać przelewów, opłacać rachunki przy pomocy stałego
zlecenia obciążania rachunku. Do rachunku zwykle wydawana jest karta debetowa, służąca
do wypłacania pieniędzy z bankomatu lub dokonywania rozliczeń bezgotówkowych. Posiadacz ROR-u deklaruje, że będzie dokonywać comiesięcznych wpłat na ten rachunek.
Rachunek pakietowy:
za prowadzenie tego rachunku banki pobierają miesięczną opłatę. Oprócz usług związanych z bieżącą obsługą rachunku otrzymujesz w ramach pakietu np. bezpłatne ubezpieczenie NNW, usługi bankowości elektronicznej itp.
Rachunek VIP:
z tytułu prowadzenia tego rachunku banki najczęściej pobierają opłatę, jest on oferowany osobom o wysokich dochodach. W większości wypadków klientowi przydziela się osobistego doradcę, ponadto bank może oferować dodatkowe ubezpieczenie NNW, podwyższony
limit debetowy.
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Możliwości pomnożenia kapitału jest wiele, każde wiąże się z ryzykiem

W co zainwestować
nasze pieniądze
Jeśli masz pieniądze, to możesz zrobić z nimi wiele rzeczy. Najgłupszą rzeczą jaką
możesz zrobić to wydać na głupoty. Wydasz, stracisz i jak to się mówi potocznie „po ptokach”. Najlepiej wydać pieniądze tak, by to one zaczęły na Ciebie zarabiać.
Pomysłów jest parę, we wszystkich chodzi o to by powiększać Twoje aktywa:
1. Własny biznes;
2. Fundusze inwestycyjne;
3. Giełda;
4. Nieruchomości.
Wła sny biz nes
Własny biznes to potężne wyzwanie – do tego potrzeba pomysłowości, wiedzy, poświęcenia (głównie czasu) i pasji. O pieniądzach nie wspominamy, bo to przeważnie nie jest aż
taki problem jak się ludziom wydaje. Często brak pieniędzy traktują jako wymówkę – a są
sposoby pozyskania „kasy” na własny biznes, jeśli tylko wygląda, że się sprawdzi.
Fun du sze in we sty cyj ne
Polecam wizytę u doradcy finansowego. Oczywiście celem każdego „bezpłatnego” doradcy jest przede wszystkim wepchnąć Tobie skojarzone z ich firmami produkty – przecież z czegoś ci bezpłatni doradcy muszą żyć. Dopiero w drugiej kolejności chcą Tobie pomóc. Mimo
tego warto byś posłuchał co mają do powiedzenia, bo możesz się ciekawych rzeczy dowiedzieć. No i czasami ich produkt rzeczywiście okaże się najlepszy.
Jest parę rodzajów funduszy i obszerna literatura fachowa na ten temat.
Duży plus funduszy: generalnie wybierasz taki zgodny z Twoimi preferencjami (agresywny, stabilny etc.) i się przestajesz martwić – specjaliści (lub przynajmniej tak chcę o nich myśleć) codziennie doglądają tego, by z pieniędzmi nic złego się nie działo.
Duży minus funduszy: podatek Belki – przy każdej sprzedaży, o ile zarobiłeś, płacisz 19%
od zysku. Idiotyczne: zdarzyło mi się kupić jeden fundusz powiedzmy za 1000, wzrósł do 1100
i sprzedałem. Zabrali mi 19% od zysku czyli 19 zł. Za resztę kupiłem inny fundusz i ten spadł
do 850. Generalnie w rozrachunku straciłem – i jeszcze zapłaciłem podatek od zysku! No ale
złota zasada jest taka, że na funduszach się nie spekuluje. Z drugiej strony, jak się chce nauczyć to się próbuje. Nie daj się zwieść w SFI ‘konwersji” jednostek na inny fundusz z tej samej grupy – też płacisz podatek jeśli zarobiłeś.
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Możesz jednak podatku uniknąć. W ofertach doradców były fundusze parasolowe – wtedy za konwersję w ramach grupy nie płacisz podatku od zysku – dopiero wychodząc z funduszu liczą czy zarobiłeś na całości czy nie – i wtedy ewentualnie zabierają Ci „belkowe”.
Fundusze parasolowe jednak kosztowały dodatkowo za wejście i wyjście. Na etapie mojej
edukacji nie chciałem takich kosztów – wiedziałem, że będę trochę tą gotówką przerzucał.
Gieł da
Tu już zaczyna się jazda. Jest to rynek dla wiedzących i lubiących ryzyko. Oczywiście tym
ryzykiem też możesz zarządzać. Po wstępnym obyciu z funduszami, które są z natury bezpieczniejsze zacząłem wgryzać się w giełdę. Tu można sporo zarobić ale też jeśli nie panujesz nad emocjami i sporo stracić.
Podszedłem do tematu giełdy w ten sposób:
1. Zacząłem czytać książki i ebooki o giełdzie no i fora dyskusyjne.
2. Założyłem rachunek maklerski.
3. Wpłaciłem taką część kasy, którą mogę eksperymentować i strata nie będzie bolesna.
4. Zacząłem kupować i sprzedawać.
Nie polecam grania na sucho na onecie czy innych tego typu serwisach. Istotą giełdy poza wiedzą, śledzeniem rynku, analizą techniczną i fundamentalną są przede wszystkim ludzkie emocje i psychologia tłumu. To że wiesz, że nie powinieneś np. teraz sprzedawać ma się
nijak do tego, że w pewnym momencie zaczynasz panikować razem z tłumem i mimo wszystko składasz zlecenie sprzedaży. Potem najczęściej plujesz sobie w brodę.
Gra na giełdzie wymaga tego byś nauczył się swoich emocji.
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Nie ru cho mo ści
Patrząc na to, co się dzieje z cenami mieszkań nasuwa się taka dręcząca myśl – gdybym
wiedział i mógł, kupiłbym parę lat temu mieszkanie. Teraz nie wiadomo kiedy ta bańka mieszkaniowa pęknie. W każdym razie inwestowanie w nieruchomości ma sporo plusów: do wyboru tylko co chcesz kupić i gdzie. Czy mieszkanie czy ziemię.
Nieruchomości to jedna z tych inwestycji, gdzie kupujesz, zapominasz i później sprzedajesz z (mam nadzieję z dużym) zyskiem. Wszystko oczywiście zależy od tego czy wybierzesz
umiejętnie – do tego potrzebna jest analiza i śledzenie rynku. No i na pewno poczynań rządu, bo ich decyzje mogą sporo namieszać.
Plusy: właściwie do kupna nieruchomości nie potrzeba stricte pieniędzy. Tu można „lewarowa” – to znaczy jeśli masz zdolność kredytową, możesz kupić mieszkanie na kredyt hipoteczny. W przypadku funduszy i giełdy musisz zacząć z własną gotówką. Tu nie – to bardzo
ciekawy sposób zarobienia pieniędzy których nie masz. Kupujesz za pieniądze banku, spłacasz stosunkowo niewielkie raty a potem... no właśnie.
Jeśli to mieszkanie, to możesz zdecydować – czy wynajem czy sprzedaż. Musisz pamiętać
o podatkach – teraz za sprzedaż mieszkania przed 5 laty od zakupu będziesz musiał zapłacić
sporo pieniędzy o ile nie zainwestujesz ponownie na cel mieszkaniowo/budowlany.
Mi nu sy
Słaba płynność. O ile na giełdzie od decyzji do sprzedaży wystarczy parę kliknięć to z mieszkaniami/ziemią nie ma tak łatwo. Tu trzeba zamrozić swoje pieniądze na dłuższy okres – co
najmniej parę miesięcy. Załatwianie sądów, formalności, notariuszów itd. się wlecze, niepewność co do developera. Kupujesz nowe mieszkanie – no to nie wiesz do końca czy będzie
w terminie i jaki standard wykończenia. Często nie wiesz też czy pod oknem po pół roku nie
wybudują Ci kolejnego piętrowca likwidując gwarantowany śliczny widok.
Podsumowując, zachęcam Cię do przerobienia swojego portfela i zainwestowania. A czy
warto inwestować? Warto!
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