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Witaj!
Jak co roku każdy z nas marzy o pięknych, śnieżnych
i dostatnich Świętach. Do tego beztroskich, pełnych miłości, spokoju
w domu i portfelu. Niestety czar tego pięknego okresu często
przysłaniają nam troski o finanse i pytanie: "Skąd wziąć na te wszystkie
świąteczne wydatki pieniądze?"
Okazuje się, że są sposoby na skuteczne zaplanowanie wydatków
związanych z organizacją kolacji wigilijnej czy zakupem prezentów.
Kluczem do sukcesu jest zarządzanie pieniędzmi i planowanie
wydatków.

Jak zarządzić swoim budżetem, aby
wygospodarować odpowiednią sumę
pieniędzy na organizację Świąt.
Odpowiedzi na te pytania znajdziesz
w tym poradniku. W pierwszej jego
części dowiesz się, jak działa budżet
domowy. Dzięki temu łatwiej znajdą się
środki na wydatki świąteczne.
Następnie dowiesz się, jak sprytnie
i efektywnie finansowo opanować
świąteczne wydatki!

Pozwól, że razem z Netto będziemy Twoimi przewodnikami. Dzisiaj
pokażę Ci, jak prosto, szybko i skutecznie opanować domowy,
a następnie świąteczny budżet. Wszystko po to, aby troski o pieniądze
zniknęły, a pozostała świąteczna radość!
Do dzieła!

Dominika Nawrocka i
www.kobietaipieniadze.pl
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Co to jest budżet
domowy?
Budżet domowy to miejsce, do
którego spływają twoje pieniądze,
a następie skąd wypływają.
Na kondycję budżetu wpływają zarówno
dochody, jak i wydatki. Dlatego tak ważne
jest, aby stale pracować nad jednymi, jak
i drugimi.
Jeśli dzisiaj borykasz się z problemami
finansowymi, przyjrzyj się strukturze
i wysokości swoich zarobków oraz
porównaj je do sumy comiesięcznych
wydatków.
Jeśli jesteś na koniec miesiąca na minusie,
skup się na kontrolowaniu wydatków.

A jak zmieścić w budżecie domowym
duże wydatki związane z organizacją
Świąt?

W zajmowaniu się
pieniędzmi nie chodzi
o zaciskanie pasa
i oszczędzanie gdzie
się da, ale
o codzienne nimi
zarządzanie!

To pytanie ma swoją odpowiedź
i znajdziesz je na kolejnych stronach!
Na ten moment zapamiętaj proszę,
aby żyć i świętować na miarę swoich
finansowych możliwości!
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Plan optymalmy
Chcę Cię dzisiaj nauczyć jednej z najskuteczniejszych metod
zarządzania domowym budżetem, dzięki której opanujesz chaos
w swoim portfelu!
Krok 1: ZSUMUJ SWOJE MIESIĘCZNE PRZYCHODY
Pensja wpływa na twoje konto bankowe, ale zanim wydasz pierwszą złotówkę,
rozdziel zarobione pieniądze na kilka części. Przelej je następnie na osobne konta
bankowe, aby nie mieszały się już do końca miesiąca.
Krok 2: PODZIEL PIENIĄDZE NA MNIEJSZE CZĘŚCI
Rozdziel zarobione pieniądze na cztery mniejsze budżety według określonych poniżej
proporcji. Z nich będziesz pokrywać przypisane im wydatki.
60% z tego co zarobiłeś przeznacz na utrzymanie: opłaty za mieszkanie, jedzenie,
transport, wszystko to bez czego nie jesteś w stanie przeżyć.
20% przelej na konto, gdzie odkładasz pieniądze na swoje bezpieczeństwo
finansowe (ubezpieczenia, poduszka finansowa, emerytura)
10% przelej na konto, gdzie gromadzą się pieniądze na większe zakupy oraz nagłe
i czasami nieprzewidziane wydatki
10% przelej na konto, skąd można czerpać pieniądze na przyjemności dla ciebie i
całej rodziny
Krok 3: KONTROLUJ WYDATKI
Skorzystaj z bezpłatnego arkusza kalkulacyjnego do automatycznego dzielenia
pieniędzy na budżety oraz kontroli wydatków. Wystarczy, że pobierzesz plik na swój
komputer, wpiszesz do niego swoje miesięczne zarobki, zaczniesz notować wydatki
i wszystko powinno zacząć się układać.

Opisany system zarządzania pieniędzmi
nazywa się BUDŻETOWANIEM!
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Podziel pieniądze
na cztery budżety!
Budżet nr 1: Życie (60%)
Comiesięczne koszty utrzymania rodziny

Jedzenie: produkty spożywcze (w tym napoje) do domu, chemia i kosmetyki do domu
Mieszkanie: czynsz i media, telekomunikacja, abonamenty RTV, niewielkie naprawy,
niewielkie zakupy do wyposażenia wnętrz, sprzątanie
Użytkowanie samochodu: rata za samochód, paliwo do samochodu, opłaty
parkingowe, myjnia, środki czystości, smary, oleje, płyn do spryskiwaczy, przegląd,
niewielkie naprawy, filtry, żarówki, wymiana opon, badanie techniczne
Przejazdy inne niż własnym samochodem: taxi, Uber, miejsca komunikacja, PKP, opłaty
za autostradę
Ubrania: sezonowe zakupy potrzebnych ubrań, butów, napraw (szewc, pralnia)
Zdrowie: leki, badania medyczne, wizyty lekarskie (jeśli to nie jest choroba przewlekła
lub niepełnosprawność, wtedy "Duże wydatki")
Finansowe: rata kredytu hipotecznego, kieszonkowe dzieci
Sport: opłaty za basen, fitness, siłownię, zajęcia sportowe dzieci i rodziców

Budżet nr 2: Bezpieczeństwo (20%)
Pieniądze za zabezpieczenie finansowe rodziny

Comiesięczna składka na polisę ubezpieczeniową (ubezpieczenie na życie i od
ciężkiego zachorowania)
Środki na poduszkę finansową na wypadek utraty pracy lub choroby
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Podziel pieniądze
na cztery budżety!
Budżet nr 3: Duże Wydatki (10%)
Sporadyczne duże wydatki w ciągu roku

Remont mieszkania
Ubezpieczenie i przegląd samochodu, większe naprawy
Ubezpieczenie mieszkania
Zakup komputera, zakup samochodu, telewizora
Kolonie i zimowiska dla dzieci, wycieczka wakacyjna całej rodziny

Budżet nr 4: Przyjemności (10%)
Środki na rozrywkę całej rodziny

Bilety do kina, lody, lunapark, chipsy
Kolejna para butów, bez których da się żyć, ale chce się je mieć
Wizyta u kosmetyczki czy masażysty, które nie ratują życia, tylko są dla przyjemności i
upiększenia
Lepszy telefon, gdy poprzedni spełnia nadal swoją funkcję itp.

Jeśli nie wiesz...
Jeśli nie wiesz, jak zakwalifikować dany wydatek i z jakiego budżetu wziąć na niego
pieniądze, zadaj sobie proste pytanie: Czy ja bez tego się obędę? Czy ja bez tego
przeżyję? Jeśli tak, to znaczy, że na pewno taki wydatek nie kwalifikuje się do "Życia",
tylko prawdopodobnie do "Przyjemności".
Jeśli czeka Cię spory wydatek i nie wiesz czy zapłacić za niego z "Życia" czy z "Dużych
wydatków", to zadaj sobie pytanie: Czy ten wydatek spowoduje, że w budżecie "Życie"
zabraknie mi na co innego? Wtedy zapłać z "Dużych wydatków".
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To działa!
Spróbuj!
Rozdzielasz pieniądze łącznie na cztery części w odpowiednich
proporcjach.
Największa z nich w danym miesiącu pokrywa bieżące koszty utrzymania. Natomiast
reszta buduje twoją poduszkę finansową, pozwala sfinansować bez kredytu większe
wydatki. Masz też przypomnienie, że należy znaleźć także pieniądze na zabawę
i przyjemności.
Omówioną metodę nazywam budżetowaniem. Pozwala ona mieć pieniądze pod
kontrolą. To co lubię w tym systemie to fakt, że zanim wydam złotówkę już wiem,
na co ona konkretnie zostanie spożytkowana.

Świetnym wsparciem w stosowaniu
budżetowania będzie arkusz
kalkulacyjny przygotowany właśnie
w tym celu.
Wystarczy, że pobierzesz plik na swój
komputer, wpiszesz do niego swoje
miesięczne zarobki, zaczniesz notować
wydatki i wszystko powinno zacząć się
układać.

Kolejny krok to wdrożenie tej
strategii do codziennego
życia rodziny i wytrwanie
przez co najmniej pierwszy
miesiąc. Dasz radę!
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Zadanie dla
Ciebie

Aby teoria nie pozostała tylko teorią,
zrób następujące zadania, dzięki którym
twój budżet domowy nabierze nowego
kształtu!
Zadanie nr 1
Pobierz ściągawkę z czwartej i piątej strony
(wydrukuj lub zrób zdjęcie i trzymaj je
w telefonie). Podziel swoje miesięczne
wpływy wg wskazanych proporcji.
Uwaga! Jeśli dzisiaj nie wystarcza ci na "życie"
50% tego co zarabiasz, przyjrzyj się swoim
kosztom utrzymania. Zrób cięcia i plan
naprawy, tak aby za trzy lub sześć miesięcy
dotrzeć do wzorcowego schematu.
Zadanie nr 2
Zaloguj się do swojej bankowości
elektronicznej i załóż bezpłatnie dodatkowe
rachunki, tak aby mieć ich łącznie cztery.
Następnie przelej na nie odpowiednie kwoty
pieniędzy wyliczone z proponowanych
proporcji. To proste i działa bez względu
na to ile zarabiasz!

Zadanie dodatkowe. Odpowiedz na pytanie:
Z którego budżetu weźmiesz pieniądze na organizację
zbliżających się Świąt?
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