Bankszámla – egy hasznos partner pénzügyeidhez
Akár tanulsz, akár dolgozol, érdemes végiggondolnod, hogy pénzügyeid intézése során milyen előnyökkel járhat, ha rendelkezel bankszámlával. A bankszámla legfőbb előnye, hogy használata, illetve
az ehhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások (bankkártya, internet- és mobilbankolás) révén készpénz nélkül is intézheted pénzügyeidet. A bankszámla által nyújtott lehetőségek megismerése
azért is hasznos, mivel manapság már a felsőoktatási intézmények és a munkahelyek is többnyire banki folyószámlára utalják az ösztöndíjat és a fizetést.
Ha már elmúltál 18 éves, szüleid közreműködése nélkül lehet saját bankszámlád. Mivel a számlát a bankkal kötött szerződésed alapján nyitják meg, első alkalommal mindenképpen személyesen kell bemenned az általad választott bank vagy takarékszövetkezet valamelyik fiókjába, hogy a szükséges dokumentumokat kitöltsd és aláírd. A személyazonosságod igazolnod kell, ezért vidd magaddal a szükséges okmányokat! A számlanyitás eredményeként kapsz egy bankszámlaszámot,
ami egyedi módon jelöli bankszámládat, ezt minden számlaműveletnél (pl. átutalásnál) pontosan fel kell tüntetned. Az ügyintéző aláírásmintát is kér tőled, ami biztosítja, hogy csak te, vagy az általad meghatalmazott személyek rendelkezhessenek a folyószámlád felett.
A bankszámla előnyeit és a számlanyitáskor mérlegelendő főbb szempontokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
ELŐNYÖK

MÉRLEGELENDŐ SZEMPONTOK

A bankszámlán tartott pénzedhez szinte bármikor
hozzáférhetsz
A számládon lévő pénz csekély mértékben ugyan,
de kamatozik is
Számládhoz sokféle pénzügyi szolgáltatás
kapcsolódhat
Pénzed biztonságban van,
nem szükséges készpénzt magaddal hordanod

Mire akarod használni a folyószámládat?
Nem mindegy ugyanis, hogy hányszor veszel fel
pénzt, akarsz-e átutalni, szeretnél-e bankkártyát, jobban szereted a személyes ügyintézést, vagy inkább
az interneten akarsz bankolni
Hasonlítsd össze a bankok ajánlatait, különös tekintettel a bankszámlavezetés és az egyéb kapcsolódó
szolgáltatások díjaira, hiszen ezek azok az összegek,
melyeket rendszeresen vagy esetenként fizetned kell
A bankfiókok nyitvatartási ideje

Pénzügyeid könnyű és rugalmas intézésének
lehetősége

Bankfiókok, bankjegykiadó automaták közelsége
Bankolási lehetőségek interneten, mobiltelefonon
keresztül

A számlanyitást megelőzően érdemes összehasonlítani a bankok ajánlatait, különös tekintettel a bankszámlavezetés és az egyéb kapcsolódó szolgáltatások díjaira, hiszen ezen költségekkel rendszeresen (pl. bankszámlakivonat küldése)
vagy esetenként (pl. készpénzfelvétel, átutalás díja) számolnod kell. Fontos tudnivaló, hogy bizonyos költségeket akkor is
meg kell fizetned, ha számládat vagy kártyádat egyáltalán nem használod (pl. havi számlavezetési díj, éves kártyadíj).
A bankválasztás és az első számla megnyitása ugyanakkor nem egy életre szóló döntés, bármikor válthatsz, hiszen a bankok közötti verseny eredményeként időről időre kedvezőbb ajánlatok jelenhetnek meg, és egy jó vál(asz)
tással éves szinten több ezer forintot takaríthatsz meg. Ne feledd azonban, hogy a legtöbb esetben a banki reklámok az
adott termék legkedvezőbb vonásait emelik ki – érdemes ezért tájékozódni a további feltételeket illetően.
A Pénziránytű rovat következő számából megismerheted a legfontosabb készpénz nélküli fizetési módokat, és azt, hogy
miért hasznos havonta legalább egyszer átböngészni a bankszámlakivonatodat.

Az alábbi honlapokon elolvashatod a teljes cikksorozatot és e témákban további információt is találhatsz!

A Pénziránytű rovat az alábbi partnereink támogatásával készült:

www.pszaf.hu/fogyaszto

www.mnb.hu

www.versenykultura.hu

