
FIL-Finanse w życiu

codziennym

Ta broszura przedstawia ZAWSZE i  NIGDY dotyczące dzia łań
f inansowych. Ma ona na celu natychmiastowe zwrócenie uwagi  
i  podniesienie świadomości na temat najważniejszych kwesti i
związanych z OZE, ale pamiętajcie,  że ta broszura to nie
wszystko! Uzupe łni j  swoje szkolenie o modu ły!  



Zawsze okreś la j ,  na co
wydajesz więcej niż
potrzeba.

Zawsze oszczędzaj
okreś loną  i lość  pieniędzy.

Zawsze planuj,  zanim
wydasz swój budżet!
Powiedz swoim
pieniądzom, gdzie mają
iść ,  zamiast zastanawiać
się ,  dokąd posz ły.

-         

          

1.  Moje pieniądze są moje: Jak

zarządzać budżetem? -

podstawy finansów

Pamiętaj...

ZAWSZE NIGDY

Nigdy nie wydawaj
pieniędzy, zanim je
zarobisz.

Nigdy nie bierz pod
uwagę  budżetu           
 z deficytem (kiedy
dochód jest niższy niż
wydatki .  

-         

          



Zawsze sporządzaj arkusz
zarządzania budżetem.

Zawsze zapisuj swoje
dochody w tabel i .

Zawsze kontroluj  wydatki ,
dzieląc je na różne
kategorie.

Zawsze miej na uwadze
swoje plany i  cele, zanim
wydasz lub zaoszczędzisz
pieniądze.

Zawsze zbieraj  wszystkie
pokwitowania, rachunki ,
faktury, i tp.

-         

          

2.  O nie! Kolejny rachunek do

zapłacenia! - jak mogę policzyć

swoje wydatki

Pamiętaj...

ZAWSZE NIGDY

Nigdy nie odk ładaj
swojego planowania
budżetu na później ,
zaczni j  już  dziś !

Nigdy nie uwzględniaj
niepewnych źróde ł
dochodu przy okreś laniu
swojego miesięcznego
dochodu. Bądź  real istą !

Nigdy nie kupuj
niepotrzebnych rzeczy,
kiedy idziesz na zakupy.
Zrób l istę  tego, czego
naprawdę  potrzebujesz   
 i  kup tylko to, co jest na
niej .

-         



Zawsze wybieraj  naj lepsze
dla siebie konto bankowe.
Aby to zrobić ,  skontaktuj
s ię  z bankami w Twojej
okol icy i  zapytaj o warunki
otwarcia konta, op łaty, i tp.

Zawsze kontaktuj s ię  z
bankiem, jeś l i  uważasz, że
informacje o Twoim koncie
wpad ły w niepowo łane
ręce. 

Zawsze staraj  s ię  być  na
czas z p łatnościami
związanymi z kartą
kredytową ,  aby uniknąć
odsetek i  op łat za zw łokę .  

Zawsze p łać  podatki  na
czas, aby uniknąć
konsekwencj i  prawnych.

-         

          

3.  Bank nie taki czarny jak go

malują - jak czytać dokumenty

finansowe

Pamiętaj...

ZAWSZE NIGDY

Nigdy nie otwieraj
konta bankowego bez
rozważenia wszystkich
dostępnych opcj i .

Nigdy nie otwieraj
konta bankowego, jeś l i
n ie spe łniasz wymagań
banku!

 Nigdy nie udostępniaj
swoich danych
bankowych innym
osobom!

-         

          


