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Większy zysk? Ale i większe ryzyko!

Banki

Lokata bankowa – 1 rok

Bankowy Fundusz Gwarancyjny !
Wysokość gwarancji
Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest
gwarantowana w całości.
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej
1. kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na
wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach
oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
2. w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna
kwota gwarancji.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy
Fundusz Gwarancyjny?
Tak, stanowi ona nadal wierzytelność deponenta do banku. Po ogłoszeniu upadłości
banku kwota ta może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w
ramach postępowania upadłościowego. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności
sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu
upadłości banku.

Lokaty strukturyzowane!

 Lokata strukturyzowana (czasem nazywana inwestycyjną) to instrument finansowy
złożony z co najmniej dwóch instrumentów finansowych, które można podzielić na 2
grupy: część oszczędnościową oraz część inwestycyjną.
 Większa część kapitału (zwykle od 70% do 95%) lokowana jest w bezpieczne
instrumenty (np. obligacje skarbowe), zaś pozostała część jest inwestowana w
produkty finansowe o wyższym przewidywanym zysku, ale też większym ryzyku.
 Część „bezpieczna” lokaty ma za zadanie ochronić nasz kapitał w całości lub pewnej
określonej części, natomiast część inwestycyjna służy do osiągnięcia zakładanego
zysku.
 Można powiedzieć, że lokata strukturyzowana to pewnego rodzaju „zakład” – jeśli
przyjrzymy się instrumentom, w które inwestowane są nasze środki w ramach tej
lokaty, to w większości przypadków „zakłada się”, że wartość tych instrumentów w
ciągu trwania inwestycji spadnie lub wzrośnie.

Fundusze inwestycyjne

Może złoto!

Może złoto!

Może złoto!

Może akcje!
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Może obligacje!

Waluty obce

Uwaga na parabanki!

 Komitet Stabilności Finansowej (KSF), w związku z przypadkiem przedsiębiorstwa Amber
Gold Sp. z o.o., określił instytucje parabankowe jako podmioty nie działające w oparciu o
reguły Prawa bankowego, oferujące usługi i produkty finansowe podobne do usług
bankowych oraz funkcjonujące w obszarze nie objętym nadzorem Komisji Nadzoru
Finansowego.
 Ujęcie zaproponowane przez KSF nie obejmuje zatem spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych
 Parabankami wg definicji zaproponowanej przez KSF są zatem podmioty wykonujące bez
zezwolenia i nadzoru KNF czynności bankowe, w szczególności polegające na
przyjmowaniu wkładów pieniężnych.
 W takich podmiotach może występować wysokie ryzyko utraty środków finansowych
powierzonych tym instytucjom przez klientów.
 Działalność instytucji parabankowych nie podlega nakładanym przez prawo bankowe
wymogom ostrożnościowymi, kapitałowym, wymogom co do formy prawnej i ochrony
tajemnicy bankowej, brak jest również gwarancji zgromadzonych środków.

Uwaga na parabanki!
http://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrzezenia.html

SKOK !
SKOK to grupa ludzi połączonych wspólną więzią o charakterze zawodowym lub
organizacyjnym: pracownicy zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy i osoby należące
do tej samej organizacji społecznej lub zawodowej. Członkami Kas mogą być również działające wśród ww. pracowników lub osób - jednostki organizacyjne kościołów i
związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe
oraz wspólnoty mieszkaniowe.
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe działają w Polsce od 1992 roku. Podobne
instytucje, zwane także uniami kredytowymi, działają w 105 krajach, skupiając 217
milionów ludzi.

Ważna jest rola społeczna, jaką pełnią SKOK-i - obsługują także ludzi, którzy bez
możliwości korzystania ze spółdzielczych kas byliby pomijani w dostępie do pewnych usług
finansowych, zwłaszcza kredytów.
Kasy zrzeszają ponad 2,2 mln osób, co w praktyce oznacza, że dla takiej właśnie liczby
gospodarstw domowych SKOK-i są partnerami finansowymi. Sieć placówek SKOK jest
największą co do wielkości wśród instytucji oferujących ludności usługi finansowe.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny !

Informacje dla klientów SKOK
Od 29 listopada 2013 r. depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia
działalności kasy i ustanowienia zarządcy komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony
wcześniej, oraz złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości) wypłaca środki
gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty.

"Łowcy frajerów"
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/forex-kontrakty-cfdinwestowanie-w-debiuty,118,0,2164854.html
„Jak ja widzę interes, to od razu zacieram ręce, aż iskry lecą. Myślę, że pan też taki jest.
To da się wyczuć! - kusi konsultant. Obiecuje zarobek na amerykańskiej spółce, która
walczy z rakiem. - 50 proc. w tak krótkim czasie, jak to dla pana brzmi?! - dociska. Gdy
klient się ugnie, zarobi kilka tysięcy z samej prowizji.”
W całej Polsce, pod nosem Komisji Nadzoru Finansowego, działa nie kilka, a
przynajmniej kilkadziesiąt podobnych przedsiębiorstw.
Socjotechnika:
 Klient twierdzi, że nie ma pieniędzy? „Dzwonię do Pana właśnie dlatego, żeby Pan je
miał. Niech mi Pan da ten jeden strzał".
 Ma kredyt? „Każdy ma kredyt, ale jak pan zainwestuje, to szybciej pan spłaci. Nie
będzie chyba pan się męczył 30 lat".
 Boi się? „Panie Andrzeju, jak uczyłem się jazdy na rowerze, też się bałem, a potem
mówiłem, ale jazda!".
 Musi się zastanowić? „Ociąganie się jest największym złodziejem profitów.
Widziałem więcej straconych pieniędzy na rynku przez brak decyzji niż przez złe
decyzje!!!".

Siła systematycznego oszczędzania!
Oszczędzanie
Okres składkowy (w latach)
Stopa zwrotu w okresie oszczędzania (w skali roku)
Wysokość miesięcznej składki emerytalnej
Okres składkowy (w miesiacach)
Stopa zwrotu w okresie oszczędzania (w skali miesiąca)

45
2,50%
350,00
540,00
0,21%

Zgromadzony kapitał

348 871,21 zł

Emerytura
Stopa zwrotu w okresie emerytalnym (w skali roku)
Stopa zwrotu w okresie emerytalnym (w skali miesiąca)
renta wieczysta

2,50%

Prognozowany okres pobierania emerytury (w latach)
Prognozowany okres pobierania emerytury (w miesiacach)
renta skończona

25,00
300,00
1 565,09 zł

0,21%
726,82 zł

Jak inwestować bezpiecznie?
 Odkładać wolne środki
 Nie polegaj na reklamach i sprzedawcach
 Musisz dokładnie rozumieć zasady inwestycji – pytaj do bólu
 Nie bądź łasy na obietnicę wysokiego zysku – nie spełni się
 Lepiej inwestuj bezpiecznie ale reinwestuj zyski
 Dywersyfikuj inwestycje – nie wkładaj wszystkich jaj do jednego kosza

Chwilówki!
http://www.kancelariapawlaczyk.pl/na-co-uwazac-biorac-chwilowke/
Oferty typu „pierwsza pożyczka za darmo”, „bierzesz dziś, spłacasz za rok” są już na
porządku dziennym. Korzyści płynące z wzięcia takiej pożyczki są bardzo silnie
eksponowane. Niestety coraz częściej zasłaniają one związane z chwilówkami zagrożenia,
które w dalszej perspektywie mogą doprowadzić pożyczkobiorcę do granic
niewypłacalności.
Wiarygodność firmy
Zanim zdecydujesz się wziąć szybką pożyczkę, dowiedz się jak długo oferująca ją firma
działa na rynku, jaką ma opinię wśród znajomych, oraz czy jest objęta nadzorem
finansowym.
Warto sprawdzić historię firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (jeżeli pożyczkodawcą jest osoba fizyczna) czy w Krajowym Rejestrze
Sądowym (jeżeli pożyczkodawcą jest spółka prawa handlowego).
Dostęp do obu rejestrów jest całkowicie bezpłatny i możliwy także za pośrednictwem
Internetu.

Chwilówki!
Dokładnie przeczytaj umowę
Zanim cokolwiek podpiszesz, poproś o projekt umowy – masz prawo otrzymać go
bezpłatnie. Weź go do domu, przeczytaj uważnie i spokojnie także (a może przede
wszystkim) to, co jest napisane małym drukiem. Poproś również o regulaminy, ogólne
warunki i inne dokumenty, do których odsyła podpisywany dokument.
Treść umowy kredytu
Parabanki i firmy udzielające pożyczek „na dowód osobisty” powinny przestrzegać
przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim. Umowa pożyczki powinna zawierać m.in.
następujące informacje:
czas obowiązywania umowy, całkowitą kwotę kredytu, terminy i sposób wypłaty i spłaty
kredytu, stopę oprocentowania oraz warunki jej zmiany, RSO oraz całkowitą kwotę do
zapłaty, wysokość innych kosztów (odsetek, opłat, prowizji, marży, koszty usług
dodatkowych), oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego, inne opłaty z tytułu
zaległości w spłacie kredytu, rodzaje wymaganych zabezpieczeń, warunki odstąpienia oraz
wypowiedzenia umowy, warunki i prawo do spłaty kredytu przed terminem.

Chwilówki!
Umowa przedwstępna a umowa kredytu
Potencjalny pożyczkobiorca potrzebuje natomiast pieniędzy przeważnie od zaraz. W efekcie
najczęściej nie czyta nawet tego, co podpisuje. Dopiero później dowiaduje się, że zawarł
jedynie umowę przedwstępną, a pieniądze dostanie po zawarciu właściwej umowy
pożyczki.
Z prawnego punktu widzenia stanowi ona niejako etap przygotowawczy do zawarcia
umowy pożyczki (tzw. umowy przyrzeczonej). Jej zawarcie wiąże się często z pobraniem
wysokiej opłaty!
Definitywne zawarcie pożyczki najczęściej uzależnione jednak jest od szeregu
dodatkowych, częstokroć wręcz nierealnych wymagań. Tytułem przykładu pożyczkobiorca
może być nimi zobowiązany do: zapewnienia poręczycieli, ustanowienia na swojej
nieruchomości hipoteki, czy zapewnienia dostęp do konta z gotówką przekraczającą
wysokość pożyczki.

Chwilówki!
Zabezpieczenie pożyczki
Chciałeś pożyczyć 2.000 zł, a w umowie jest napisane, iż pożyczasz 5.000 zł? Co stało się z
pozostałymi 3.000 zł? Otóż para-banki często wpisują wyższą kwotę pożyczki niż w
rzeczywistości zostaje wypłacona. Ich celem jest swego rodzaju zabezpieczenia spłaty
pożyczki. Jeśli opóźnisz się z zapłatą raty, może się okazać, iż będziesz musiał zwrócić kwotę
widniejącą na umowie, a nie tą, którą w rzeczywistości otrzymałeś.
Jak i gdzie odbierasz pieniądze i spłacasz pożyczkę?
Zdarza się, że firmy udzielające „chwilówek” oferują przyjazd pracownika do potencjalnego
klienta, zarówno celem podpisania umowy, wręczenia pożyczki, jak i po odbiór rat
miesięcznych. Klient się cieszy, że firma załatwia wszystko za niego. Niestety, takie
udogodnienie kosztuje. Sprawdź więc w umowie, ile kosztuje jedna wizyta pracownika
firmy u Ciebie w domu. Może się bowiem okazać, iż jest to koszt parokrotnie wyższy niż
rata kredytu.
Na podobnej zasadzie pożyczkodawcy często każą sobie płacić za każde upomnienie
wystawione przez para-bank.

Chwilówki!
Nie płacisz rat terminowo? Opłaty dodatkowe.
Problem ze spłatą? Firmy dzwonią do nas, wysyłają wezwania do zapłaty, monity.
Zapłacę za miesiąc podwójną ratę? Za miesiąc będziemy musieli zapłacić nie tylko te dwie
raty, ale jeszcze dodatkowo opłaty za wysłane do nas monity, kary za niedochowanie
warunków umowy, a nawet dodatkowe opłaty za możliwość przesunięcia terminu spłaty
raty. Tego rodzaju sankcje mogą być bardzo dotkliwe i wysokością przewyższać
poszczególne raty.
Weksle in blanco
Nie podpisuj weksla in blanco celem zabezpieczenia spłaty pożyczki!
Przy nieterminowej spłacie zobowiązań, kwota wypisana na wekslu obejmuje zazwyczaj nie
tylko kapitał i odsetki, ale także wszystkie inne możliwe opłaty dodatkowe, w tym te pisane
małym drukiem.
Kwota globalna może być więc zatrważająco wysoka, a w przypadku jej nieuregulowania
pożyczkodawca będzie miał ułatwioną drogę do dochodzenia roszczenia przed sądem. Dla
roszczeń wynikających z weksla w polskim prawie przewidziane bowiem zostało tzw.
postępowanie nakazowe, w którym możliwości skutecznej obrony praw dłużnika są
znacznie ograniczone.

Chwilówki!
Akt notarialny
Zwykła pożyczka nie wymaga wizyty u notariusza. Forma aktu notarialnego jest zastrzeżona
do wybranych czynności prawnych (np. związanych z obrotem prawnym
nieruchomościami), ale z pewnością nie dla umowy pożyczki kwoty np. 2.000 zł.
Wystrzegaj się wszelkich pożyczek, gdzie zabezpieczeniem ich spłaty miałyby być
jakiekolwiek prawa osób trzecich do Twojej nieruchomości!
Sam fakt, że umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego powinien być ostrzeżeniem.
Zdarza się, że klient wyzbył się nieruchomości sądząc, że zawiera tylko umowę pożyczki.
Pełnomocnictwo
Zgłaszają się do nas pośrednicy finansowi, którzy zapewniają, iż spłacą za nas wszelkie
pożyczki, że zajmą się naszym zadłużeniem, że połączą kredyty w jeden, który szybko
spłacimy. Zachowajmy czujność, komu i w jakim zakresie udzielamy pełnomocnictw.
Pamiętajmy w szczególności, aby zakres udzielanych pełnomocnictw był jak najwęższy. Jeśli
nie dochowamy ostrożności może się okazać, że legitymujący się zbyt szerokim
pełnomocnictwem para-bank zaciągnie na nasze nazwisko dodatkowe zobowiązania.

Całkowity koszt pożyczki!
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Całkowity koszt pożyczki!

Uwaga na poręczenia!
 Poręczyciel (ten, który poręcza za cudzy dług) zobowiązuje się względem wierzyciela
wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Jeżeli
strony inaczej nie postanowią w umowie poręczenia, poręczyciel jest odpowiedzialny
jak współdłużnik solidarny.
 Oznacza, że w sytuacji, w której dłużnik (kredytobiorca, pożyczkobiorca) nie spłaci
swojego zobowiązania w terminie, bank będzie mógł domagać się spłaty tych rat od
poręczyciela.
 Jeżeli poręczyciel nie będzie płacił rat kredytowych, a nie będzie ich także płacił dłużnik
– kredytobiorca, wówczas bank wypowie umowę kredytową i bez żadnego problemu
uzyska tytuł wykonawczy (dokument na podstawie którego można prowadzić
egzekucję), tak przeciwko dłużnikowi, jak i poręczycielowi.
 Ich odpowiedzialność będzie solidarna co oznacza, że bank będzie mógł skierować
egzekucję do całego majątku dłużnika, jak i poręczyciela.
 NIE PORĘCZAJ POCHOPNIE!

https://www.facebook.com/WBFiA/

www.ue.katowice.pl

