
Finanse jakże osobiste
- poduszka finansowa



Co to jest poduszka
finansowa?

Poduszka finansowa to proste, narzędzie
finansowe, które może wykorzystać każdy z nas do
zapewnienia sobie stabilności finansowej i
bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach.

To środki finansowe zgromadzone na potrzeby
pokrycia Twoich potrzeb w przypadku, gdy
zostaniesz bez źródła dochodu lub gdy będziesz w
potrzebie wyłożenia dużych pieniędzy, np. na
kosztowne leczenie.  To fundusz awaryjny na
czarną godzinę, który zawsze masz pod ręką, ale
używasz go tylko w ostateczności.



Niemal połowa Polaków nie ma żadnych
oszczędności, ale tylko 20% z nich uznawało swoją
sytuację materialną za „słabą”. 

Rolą poduszki bezpieczeństwa jest chronienie nas i
naszej rodziny przed dużymi, niespodziewanymi
wydatkami, które – w przypadku braku poduszki –
wpędziłyby nas w długi i zrujnowały nasz budżet.
Celem jej posiadania jest zatem „ochrona”, a nie
„zarabianie pieniędzy”. Dodatkowo, bardzo ważną,
psychologiczną rolą takiej poduszki bezpieczeństwa
jest zagwarantowanie nam spokoju oraz poczucia
bezpieczeństwa wynikającego z faktu jej
posiadania.



Przestaje dokuczać Ci pech. Gdy spotka Cię jakaś kosztowna awaria czy
inny wydatek – płacisz za to z odłożonych pieniędzy i przestajesz się tym
martwić.

Czujesz się bezpieczniej. Grupowe zwolnienia w pracy? Co z tego – masz
oszczędności na pół roku, więc weźmiesz najwyżej odprawę i znajdziesz
pracę gdzie indziej.

Podejmujesz odważniejsze decyzje. Szef Cię zamęcza psychicznie? Mówisz
mu w oczy, co o tym myślisz i zmieniasz go na lepszy model.

Wiesz, że potrafisz się bogacić. Skoro potrafiłeś odłożyć poduszkę
bezpieczeństwa, będziesz też w stanie budować kolejne oszczędności.

Jesteś lepszym inwestorem. Zachowujesz spokój w czasie rynkowych
zawirowań, bo poduszka bezpieczeństwa jest ulokowana bezpiecznie.

Co Ci da finansowa poduszka
bezpieczeństwa?



Jak zbudować finansową
poduszke bezpieczeństwa?
Najlepszą metodą budowania oszczędności jest regularne
oszczędzanie środków finansowych. Wówczas po pewnym
czasie, który często jest krótki przy odpowiednio dużych
zarobkach można zbudować poduszkę finansową. Jak
wskazują specjaliści od rynku finansowego odkładnie
regularnie od pięciu do dwudziestu procent regularnych
dochodów nie powinno stanowić żadnego problemu przy
właściwym planowaniu wydatków.
Przy regularnym oszczędzaniu dobrym rozwiązaniem jest
wykorzystanie kont oszczędnościowych, gdzie można
ustalić przelewy na konto oszczędnościowe z konta
rozliczeniowego w formie stałych przelewów. Wówczas nie
trzeba samodzielnie myśleć o tym by dokonywać
odkładnia regularnego określonej sumy pieniędzy.



Gdzie najlepiej trzymać
poduszkę finansową?
Poduszka finansowa odkładana jest na nagłe i często
niespodziewane sytuacje. Powinna być więc dostępna zawsze „pod
ręką”, aby w kryzysowej sytuacji móc szybko i bezproblemowo z
niej skorzystać. Priorytetem poduchy jest przede wszystkim nasza
ochrona, a nie dodatkowy zarobek na odsetkach.



Miejscem przechowywania tych środków może być
oczywiście fizyczna poduszka w domu, ale nie będzie to
zbyt wygodne rozwiązanie. Ponadto, gotówka trzymana
w domu nie jest oprocentowana. W większości
przypadków pierwszym najlepszym miejscem na
trzymanie poduszki finansowej będzie konto
oszczędnościowe.

Później, gdy poduszka będzie już częściowo lub w całości
zbudowana, możesz zainteresować się dodatkowo
lokatami, które obecnie są jednak mało atrakcyjne
Innym wartym polecenia miejscem, w którym nasza
poduszka może być trzymana, są detaliczne obligacje
skarbowe. 4-letnie i 10-letnie obligacje indeksowane są
inflacją, Dzięki temu mamy gwarancję, że nasze środki
nie zżera inflacja.



Czy za poduszkę finansową
może służyć np. samochód, czy
biżuteria?
Poduszka finansowa to powinna być wyłącznie gotówka
lub instrumenty, które można natychmiastowo i
bezproblemowo na gotówkę wymienić. Czy samochód,
biżuteria czy inne kosztowności spełniają to zadanie?
Moim zdaniem nie do końca.
Co prawda da się wymienić złoty pierścionek czy
samochód na gotówkę, ale często, aby zrobić to od ręki,
musimy zaproponować kupcowi cenę znacznie poniżej
wartości rynkowej. Choć i nie zawsze wtedy może się
udać, gdy zadanie to spadnie na kogoś z naszych bliskich.
Lepiej mimo wszystko mieć „żywą gotówkę” do dyspozycji
nas czy naszej rodziny, która może ją wykorzystać w
sytuacjach tego wymagających.


