Kreditas ir skola

Finansinės jėgos
pratimai
Kreditas ir skola yra finansinių
treniruočių dalis, kuri gali netikėtai
pakišti koją gerai finansinei
formai. Dėl to jai reikia kruopščiai
pasiruošti, o prieš tai – įgyti žinių
bei patirties biudžeto ir taupymo
treniruotėse.

1
mėn.
Pasitikrink
kredito sveikatos
būklę
Savo kredito istorija, kaip ir
sveikata, reikia rūpintis nuo
pat pirmojo kredito. Tai, kaip
tau sekėsi vykdyti prisiimtus
finansinius įsipareigojimus,
grąžinti prieš tai paimtus
kreditus, yra fiksuojama.
Finansų įstaigos gali tą patikrinti
ir atsižvelgti, prieš skirdamos
naujus. Kokia tavo kredito
sveikatos būklė, gali pasižiūrėti
„Creditinfo“ svetainėje.

Pasirink tikslingus pratimus
Prieš imant kreditą, įsivertink jo reikalingumą. Be abejo, būstas, automobilis, buities technika yra
svarbūs, tačiau reikėtų įvertinti vartojimo paskolos tikslingumą. Galbūt ji yra skirta daiktams, be
kurių būtų galima išsiversti? Prieš pasiimant vartojimo paskolą, už kurią pirksi daiktus, pritaikyk 30
dienų taisyklę – atidėk sprendimą mėnesiui tam, kad geriau įvertintum pirkinio reikalingumą.

Susipažink su auksine paskolų taisykle
Prisimink, kad visi Tavo ir šeimos narių finansiniai įsipareigojimai turi sudaryti ne daugiau kaip 40
proc. gaunamų pajamų. Pavyzdžiui, jei dviejų asmenų šeimos pajamos siekia 1 200 eurų, bendra
finansinių įsipareigojimų suma negali būti didesnė nei 480 eurų. Skirk laiko susipažinti ne tik su šių
finansinių pratimų taisyklėmis, bet ir savo teisėmis.

Įsivertink galimybes su treneriu
Kai esi tvirtai apsisprendęs dėl paskolos, įvertink galimybes ją grąžinti. Su skaičiuoklėmis internete
visai paprasta tai padaryti, tereikia pasirinkti norimos paskolos rūšį. Skaičiuoklės padės suprasti,
kokiam laikotarpiui, kokio dydžio ir kokio tipo paskolą gali pasiimti.

Pradėk kaupti jėgas startui
Prieš maratono bėgimą, tai yra norint pasiimti didesnę paskolą kaip automobilio lizingas ar paskola
įsigyti būstą, reikia organizme sukaupti vitaminų ir mineralų atsargų – mūsų atveju, pradinį įnašą.
Jeigu jo dar nesukaupei, dabar yra pats metas pradėti tai daryti. Tam Tau padės taupymo arba
finansinės masės auginimo treniruotės.
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2-3
mėn.
Susirink
informaciją apie
efektyviausią
programą
Skirtingų finansų organizacijų
paskolos pasiūlymas gali
kiek skirtis nuo pradinių
paskaičiavimų skaičiuokle.
Tam, kad galėtum palyginti ir
pasinaudoti geriausiu rinkoje,
pasiteirauk bent trijų skirtingų
finansų organizacijų, kokios
yra jų paskolos sąlygos. Imant
didelę paskolą, pavyzdžiui, būsto
įsigijimui, tai tiesiog privaloma.

Išsirink geriausią programą
Vertindamas paskolos pasiūlymus, atkreipk dėmesį į šiuos
dalykus:
- palūkanų normos struktūrą ir maržą;
- administravimo ir sutarties mokesčius;
- jeigu taikomi, išankstinio paskolos grąžinimo mokesčius.

6+
mėn.
Sportuok su galva

Apšilimo pratimai: išbandyk programą
Prieš imdamas paskolą, atlik apšilimo pratimus – juk
organizmas turi būti pasiruošęs atlaikyti rimtus krūvius.
Tam, kad biudžetas neimtų plyšti per siūles tada, kai jau
būsi paėmęs paskolą, pabandyk tris mėnesius iš eilės
atsidėti tą sumą, kurią reikės mokėti už paskolą. Mėnesio
biudžetas neplyšta? Ar lieka taupymui ir investavimui?
Reiškia, viskas tvarkoje – paskolą gali imti drąsiai.

Šiais laikais dažnas žmogus,
įsivertinęs savo pajamas,
gali paimti ne vieną paskolą.
Jeigu pajamos padidėja ar
gavai papildomų vienkartinių
pajamų, įvertink turimą
paskolų portfelį – galbūt kuri
nors paskola yra brangi ir
būtų verta ją sumažinti arba
grąžinti visą. Tokiu būdu
atsiras pinigų „finansinei
pagalvei“ arba investavimui,
būtiniems siekiant turėti
gerą finansinę formą.
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