PĂREREA MEA

" J

~ JJJ~J -.JJ _ _ _ ~ ~ . . ~~ . ) . ... _ ;, _ ~ _ _ . . . .

Ştiţi

_ ~. -.J

_""_ . _

cum

.-.1." " ,,_ ... __ _ _ -.J

__ '''' _ _

" " __ _ _

... "

.. _ _

""""" . _

.. "

___ "

•• "

.. " " , , _

să economisiţi?

_ _ ~Umere"dit Ţiriâ1: 'Bal

LIVIU SAV
liviusav@gmail.com

Î n conditiile financiare actua le,
implementarea normelor BNR de li mitare a ereditării şi criza internaţio
na l ă de lichidităli, tot mai multe bănci

se bat pentru economiile dvs. prin
di ve rse produse de economis i re. Dar
produsele băncilor nu sunt singurele
p rodu se de economisire la care puteli
ap!,la.
In continuare veti găs i o enumerare
ş i o sc urtă prezentare a câtorva dintre

produsele de economisire tradilionale
sau produ se care au şi o co mpo nentă
econom isi re.

de

D epozitul la termen pe diverse
perioade. Are ava ntajul unui câştig
ga rantat mai ridicat decât În cazul

altor produse, dar banii sunt imobili zali pe toată perioada depozitului,
altfel se obţine doar O dobândă la
vedere. În plus, la momentul retragerii
banil or, banca va reţine un impozit de
16% la dobândă. Mai este foarte
important de ştiut că Începând cu data
de 15 octombrie 2008, conform OUG
nr. 129/ 14.10.2008, plafonul de
garantare pe deponent garantat persoan ă fizi că (rezidentă sau nerezid e ntă) şi pe instituţie de cred it s-a

majorat la echivalentul În lei al
50.000 euro, În timp ce plafonul de
garantare pe deponent garantat persoan ă juridică şi pe institulie de credit
a răma s la echivalentul În lei a 20.000
euro.

Cont curent cu dobandă de
depozit. Este un produs diferit ca şi
denumire şi caracteristici de la bancă
la bancă, dar ca prinicipiu, oferă o
dobândă comparabi la cu cea de la

depozitele clasice. Mai mult, banii pot
fi retraşi În orice moment, iar câşt igul
nu este impozabi l. Şi aceste sume su nt
garantate În limita a 50.000 euro.

Produse de economisi re-creditare,
oferite de băncile pentru locuinle, au
dou ă componente: În prima fază

cl ientul economiseşte prin depuneri
succesive de bani, urmând ca În a

doua fază să obţină atât banii
econom i siţi cu dobândă aferentă, cât
şi

un Împrumut pentru achizilia de

locuinţe.

Titlurile de stat, oferite de
de investitii financiare, sunt
produse cu câşt i guri mai mici decât
depozitele, dar sunt garantate integral,
inclusiv dobânda, de către stat.
soc i etăţ il e

Fondurile de investitii, oferite de
de administrare de active,
sunt produse mai complexe şi care
implică riscuri diferenţiate În funcţie
de modul de in vestire a economii lor
dvs. În genera l, fondurile care
societăţ il e

investesc În produse cu venituri fixe şi

relativ sigure (titluri de stat, obligaţiuni
municipale, depozite) au riscuri
nesemnificative. Fondurile care
investesc În acţiuni sau În diverse
active au un risc relativ crescut.
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Fondurile de pensii facultative,
oferite de societăţ il e de asigurare, sunt
produse bazate pe depuneri succesi ve
de-a lungul unei perioade de timp
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pentru acumularea unei sume de bani

ce va putea fi folosită la pensie.

Economiile care

În alegerea unui produs de

de "Febra cumpărăt'
o dobândă sănătoaE

economisire este foarte important să
Înţelegeţi următoarei!" caracteri stici ale
produsului respectiv: suma minimă
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care poate fi depusa iniţial, câşt i gul pe
care ÎI aduce ş i siguranţa câşt i gu lui ,
perioada de imobilizare a banilor, ce
modificări se pot face pe parcurs,
riscul pe care îl impli că .
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