Planując, zaoszczędzisz więcej
Skorzystaj z naszego planu domowych wydatków. Jest to najprostsza metoda na
oszczędzanie – wystarczy kartka papieru. Możesz także korzystać z wersji elektronicznej
dostępnej na santander.pl/planowanie. Oszczędzaj, jak chcesz.
1. Dowiesz się, czy z miesiąca na miesiąc potraﬁsz się bogacić.
2. Uświadomisz sobie, ile wydajesz na zachcianki, a ile na rzeczywiste potrzeby.
3. Zaczniesz planować, na co przeznaczysz pieniądze.
4. Wygospodarujesz dodatkowe oszczędności lub pieniądze naszybszą spłatę kredytów.
5. Będziesz przygotowana/y na wakacje, święta czy inne większe wydatki.
Działaj systematycznie i wytrwaj.

Zaplanuj
1. Określ, jakie będziesz miał przychody w przyszłym miesiącu. Jeżeli masz rodzinę, zróbcie to wspólnie.
Źródła przychodów

Jakie przychody uwzględniasz

Wynagrodzenie za pracę, przychody z ﬁrmy, emerytura, renta
500+ i inne świadczenia
Dochody ze sprzedaży niepotrzebnych rzeczy
Dochody z najmu
Inne
Nieplanowane przychody z poprzedniego miesiąca

Twoje główne przychody
gdy je otrzymujesz
gdy planujesz sprzedać niepotrzebne rzeczy
gdy posiadasz nieruchomości, które wynajmujesz
np. nagrody, premie, zwroty z banku

2. Zaplanuj, jak wydasz całą kwotę przychodów w przyszłym miesiącu. Jeżeli masz rodzinę, zróbcie to wspólnie.
1) Weź pod uwagę sytuacje, które zdarzą się w przyszłości:
a. jeżeli planujesz większy wydatek za kilka miesięcy, przelicz, ile musisz odkładać co miesiąc na ten cel. Nazwij ten cel i traktuj odkładaną kwotę jako wydatek
(remont, wakacje, telewizor, samochód),
b. jeżeli spodziewasz się większego wydatku w tym miesiącu (np. ubezpieczenie samochodu), uwzględnij ten koszt,
c. jeżeli w tym miesiącu będziesz miał mniejsze przychody, pomyśl o ograniczeniu wydatków.
2) Podziel przychody na 6 kategorii wydatków.
Możesz stworzyć swoją klasyﬁkację.
Kategoria wydatków

Jakie wydatki uwzględniasz

Opłaty stałe

· opłaty, które musisz ponieść – np. stałe opłaty za mieszkanie, raty kredytu, opłaty za prąd, wodę itp.
Wszystkie subskrypcje wpisz do „Rozrywki i przyjemności”

Potrzeby dnia codziennego

· wydatki, które ponosisz na codzienne utrzymanie – wyżywienie, zwierzęta, środki czystości, niezbędne kosmetyki,
paliwo do samochodu, odzież, obuwie

Rozrywka i przyjemności

· wydatki, które możesz ponieść, jeżeli chcesz, np. na hobby, teatr, wyjścia ze znajomymi, kawę na mieście, dodatkowe kosmetyki,
ubrania, buty

Edukacja i rozwój

· wydatki, które poniesiesz na edukację i rozwój – np. kursy, książki. Opłaty za szkołę i przedszkola możesz wpisać do „Codzienności”
– jak Ci wygodniej.

Inne

· okazjonalne (np. ubezpieczenie) lub nieprzewidziane wydatki (awaria), a także inwestycje (cel zarobkowy)

Cele oszczędnościowe

· wydatki, które poniesiesz w tym miesiącu, aby zrealizować swoje cele:
1. poduszka ﬁnansowa – rekomendujemy posiadanie poduszki w wysokości równowartości 6 pensji
2. duże wydatki typu remont, wakacje, emerytura, imprezy rodzinne (cel na miesiąc = koszt celu podziel przez liczbę miesięcy)

Zapisuj
3. Zbieraj paragony (możesz robić im zdjęcia) oraz zapisuj wydatki bez paragonów
4. Wpisuj wydatki do karty wydatków co najmniej raz w tygodniu
a. Weryﬁkuj, czy nie przekraczasz wydatków przypisanych do danej kategorii
b. Gdy zwiększą się wydatki lub nie pojawi się planowany przychód, możesz w kolejności:
• zastosować sposoby oszczędzania, które znajdziesz na santander.pl/sposoby-oszczędzania
• ograniczyć koszty zakupów zgodnie z naszymi wskazówkami, które znajdziesz na santander.pl/planowanie
• dorobić, np. sprzedając niepotrzebne rzeczy
• ograniczyć plany z kategorii „Cele” – wtedy wydłużysz ich realizację
• użyć poduszki ﬁnansowej
• pożyczyć
c. Gdy otrzymasz niespodziewany wpływ, odłóż go na koncie oszczędnościowym.
Rozplanujesz go w następnym miesiącu

bank jaki chcesz

Analizuj
Sprawdź raz na kwartał:
a. jak zmieniają się Twoje wydatki
b. ile wydajesz na potrzeby, a ile na zachcianki

santander.pl/jakoszczedzac

