Jakie konto oszczędnościowe sprawdzi się najlepiej?
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Posiadanie pewnej sumy oszczędności przyda się zawsze. Dzięki
posiadaniu aktywnego konta oszczędnościowego i regularnym wpłatom,
można zyskać poczucie bezpieczeństwa i zapewnić sobie fundusze na
nieprzewidziane wydatki. Dzisiaj konto oszczędnościowe ma prawie
każdy. Nigdy nie można mieć całkowitej pewności, że zadowalający
poziom życia pozostanie taki na zawsze.

Konto oszczędnościowe - dlaczego warto?
Regularne zasilanie konta oszczędnościowego ma wiele zalet, oto kilka z nich:
Otwarcie konta jest wygodne, szybkie i łatwe - w dobie dostępu do internetu i jego
narzędzi, konto oszczędnościowe można otworzyć z każdego miejsca na ziemi, o każdej porze.
A to wszystko za pomocą tabletu, komputera albo smartfona.
Konta oszczędnościowe są doskonałe do nauki oszczędzania - to umiejętność, która jest

bardzo przydatna. Zarobienie pieniędzy wymaga zazwyczaj wysiłku, niewątpliwie pochłania
również czas. Mimo tego wielu z nas wciąż ma problem z oszczędzaniem, każdemu zdarza się
czasami odczuwać wyrzuty sumienia, które są spowodowane wydaniem ciężko zarobionych
pieniędzy na coś, co okazało się zbędne.
Swobodny dostęp do oszczędności - prowadząc konto oszczędnościowe zabezpieczasz się na
wypadek, który zwany jest jako "czarna godzina". Taki czas może zdarzyć się każdemu,
najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie. Z pewnością warto więc mieć odpowiednie
zabezpieczenie i odłożone pieniądze, z których można skorzystać w dowolnym czasie.

Jak oszczędzać i na co zwrócić uwagę przed otworzeniem
konta?
Oszczędzanie wcale nie musi być trudne, należy jedynie nauczyć się odpowiednio zarządzać
domowym budżetem. Na początku może sprawiać to pewne trudności, jednak to właśnie praktyka
czyni mistrza. Nie warto więc zniechęcać się i rezygnować po pierwszych nieudanych próbach.
Popularną i wysoce skuteczną metodą oszczędzania jest 50/30/20, te liczby oznaczają iż:
50% domowego budżetu przeznacza się na wydatki, które są nie do uniknięcia. Mowa tutaj
o kwestiach takich jak rachunki, zakupy żywności, spłata zobowiązań, takich jak na przykład
raty pożyczki czy kredytu.
30% zarobionych pieniędzy można wydać na to, co nie jest niezbędne do życia, ale
każdy chociaż od czasu do czasu wydaje na to pieniądze. Chodzi tutaj o wyjścia do kina,
zatankowanie samochodu i podobne wydatki.
20% domowego budżetu to część, która powinna zostać zaoszczędzona.
Brzmi dobrze, prawda? W praktyce nie jest to wcale trudne. Większość z nas jest w stanie w
podobny sposób zarządzać swoim budżetem, co daje pozytywne efekty w postaci
oszczędności. Taki plan nie oznacza, iż każdy miesiąc musi wyglądać tak samo. Nic się przecież nie
stanie, jeśli czasami wydasz więcej niż 30% na wydatki, które nie są niezbędne do życia. Zdrowy
rozsądek jest bardzo ważny, dotyczy to również kwestii oszczędności.
Przed założeniem konta oszczędnościowego, trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.
Możliwości i warunki prowadzenia konta muszą być oczywiście dostosowane do oczekiwań
osoby, która decyduje się na korzystanie z niego. Należy więc zwrócić uwagę na wysokość
oprocentowania, kapitalizację odsetek, kwestię prowizji.

Jak wybrać najlepszą ofertę?
Nie każdy musi znać się na bankowości i tematach, które są związane z oszczędzaniem. Na
szczęście można skorzystać z wiarygodnych rankingów, dzięki którym wybór będzie
łatwiejszy. Przykładem takiego miejsca w internecie jest strona: www.bankowe-konto.pl, na której
można znaleźć nie tylko liczne i rzetelne rankingi, ale także ciekawe i przydatne artykuły, związane z
szeroką rozumianą bankowością.
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