
Na  naukę  zarządzania  pieniędzmi  nigdy  nie  jest  za  wcześnie.  Jak  założyć
pierwsze konto i lokatę bankową?

Kiedy zaczynasz dostawać pierwsze pieniądze, czy to od rodziców w ramach kieszonkowego, czy to
od dziadków na urodziny i święta, czy to z pierwszej dorywczej pracy, powstaje pytanie, co z nimi
robić.  Niezależnie  od tego,  czy  wydajesz  je  na bieżąco,  czy  odkładasz  na  przyszłość,  nie  warto
trzymać ich w skarbonce, ale lepiej pomyśleć o ulokowaniu ich w banku, czyli założeniu pierwszego
konta albo lokaty.

Trzymanie pieniędzy na koncie bankowym jest dużo wygodniejsze niż wrzucanie ich do skarbonki.
Obecnie kontem w banku możesz bowiem zarządzać online, czyli  za pomocą komputera, swojego
albo  rodziców,  i  przeglądarki  internetowej,  a  nawet  telefonu  i  odpowiedniej  aplikacji  bankowej.
Dzięki temu praktycznie zawsze i wszędzie możesz sprawdzić, ile środków masz na koncie, nie musisz
za każdym razem otwierać skarbonki i przeliczać swoich oszczędności.

Dzięki bankowemu kontu zyskasz również większą kontrolę nad swoimi finansami, nauczysz się nimi
lepiej  zarządzać.  W  wygodniejszy  bowiem  sposób,  przeglądając  historię  konta,  będziesz  mógł
sprawdzić, ile pieniędzy i na co wydałeś, i to nie tylko w ostatnim czasie, ale i nawet dużo wcześniej.
Dzięki kontu łatwiej będzie ci zaplanować zakup wymarzonego roweru, komputera czy telefonu. Na
bieżąco będziesz bowiem mógł śledzić, jakiej kwoty do zakupu ci jeszcze brakuje i ile musisz odkładać
pieniędzy, co tydzień czy co miesiąc, aby w zaplanowanym terminie zrealizować swoje marzenie.

Na  własnej  skórze  będziesz  mógł  przekonać  się  także,  jak  działają  takie  produkty  bankowe,  jak
rachunek  czy  karta  płatnicza  wydawana  do  konta.  Nauczysz  się,  jak  z  nich  korzystać,  będziesz
wiedział, jak się nimi posługiwać i na co uważać, korzystając z bankomatu, czy sprawdzając stan konta
przez internet, jak pilnować swojego PIN-u do karty czy hasła do konta. A taka wiedza jest nie do
przecenienie we współczesnym świecie pełnym cyberzagrożeń i z pewnością przyda ci się później,
kiedy na twoim koncie stopniowo zaczną pojawiać się coraz większe kwoty i będziesz coraz bardziej
narażony na ataki cyberprzestępców. Dzięki praktycznej wiedzy o prowadzeniu konta, już będziesz
wiedział, jak nie dać się im oszukać.

Z założeniem konta nie musisz czekać do pełnoletności

Wbrew powszechnej opinii z założeniem konta nie musisz czekać do ukończenia 18. roku życia. Choć,
żeby to zrobić wcześniej, będziesz potrzebować pomocy rodziców lub opiekunów. Banki w Polsce
mają w swojej ofercie rachunki oszczędnościowe przeznaczone dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat, a
w niektórych znajdziemy nawet takie,  które są skierowane do młodszych dzieci,  poniżej  13. roku
życia. 

Zanim jednak zdecydujesz się na ofertę konkretnego banku, poproś rodziców, aby wspólnie z tobą
poszukali najlepszego konta dla ciebie. Oferty bankowe różnią się bowiem pomiędzy sobą zarówno
oprocentowaniem  środków  na  koncie  –  te  oczywiście  im  wyższe,  tym  lepsze  –  opłatami  za
otworzenie i prowadzenie konta – tu z kolei trzeba szukać jak najniższych opłat – czy możliwościami
aplikacji mobilnych, na które też warto zwrócić uwagę – bo to od nich zależeć będzie później wygoda
korzystania z pieniędzy zgromadzonych na koncie. Poszukajcie zatem wspólnie takiej oferty, która
będzie najkorzystniejsza dla ciebie i dostosowana do twoich potrzeb. Przed podpisaniem umowy z
konkretnym  bankiem,  możecie  razem  odwiedzić  oddziały  kilku  instytucji  finansowych,  gdzie  na



pewno  uzyskacie  wszystkie  niezbędne  informacje  i  pomoc  w  wyborze  najodpowiedniejszego
rachunku.  A  na  ten  wybór  warto  poświęcić  chwilę,  w  końcu  założenie  konta  ma  ci  pomóc  w
zarządzaniu twoimi pieniędzmi, a nie to utrudnić.

Jeśli jednak po jakimś czasie okaże się, że nie wybrałeś najlepiej i nie jesteś do końca zadowolony ze
swojego rachunku, pamiętaj,  że zawsze masz prawo przenieść swoje pieniądze do innego banku,
który w dodatku pomoże ci w załatwieniu niezbędnych formalności.

Twoje pieniądze na koncie mogą „pracować”

Obok „zwykłego” konta, czyli  rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, możesz wybrać również
konto oszczędnościowe, na którym twoje pieniądze będą „pracować”. Oznacza to, że do środków,
które tam zgromadzisz, bank dołoży jeszcze oprocentowanie w wysokości wymienionej w umowie.

O takim produkcie warto pomyśleć, jeśli  planujesz zaoszczędzić nieco większą sumę przed dłuższy
czas, masz trochę pieniędzy, których nie planujesz wydać od razu, tylko chcesz je gromadzić na koncie
na przyszłość, a przez ten czas również nieco pomnożyć. 

Zanim zdecydujesz się, wraz ze swoimi rodzicami, na założenie konta oszczędnościowego, a nie ROR-
u, musisz pamiętać, że nie służy ono do bieżących rozliczeń, tylko – jak sama jego nazwa wskazuje –
do odkładania pieniędzy. Jeśli zatem wiesz, że pieniądze, które wpłacisz na konto bankowe, zaraz
będziesz chciał wydać, albo za ich pomocą będziesz musiał co miesiąc opłacać np. rachunek za swój
telefon komórkowy, nie warto się decydować się na rachunek oszczędnościowy. W zamian bowiem
za dodawanie odsetek do twoich oszczędności na tego rodzaju koncie, bank będzie prawdopodobnie
– w zależności od konkretnej oferty – pobierał dodatkowe opłaty np. za więcej niż jeden przelew w
miesiącu z takiego rachunku, czy więcej niż jedną wypłatę środków. 

Zanim  więc  zdecydujesz  się  na  konkretny  rodzaj  konta,  najpierw  zastanów  się,  do  czego  go
potrzebujesz – czy do bieżących rozliczeń: płacenia za zakupy, gry, aplikacje, czy też za rachunki, np.
telefoniczne, czy też do odkładania pieniędzy, gromadzenia ich na rachunku na jakiś przyszły zakup,
większy wydatek, czy po prostu na wszelki wypadek.

Oszczędności długofalowe umieść na lokacie

Temu drugiemu celowi służy jeszcze jeden produkt bankowy, który mogą założyć ci rodzice i którym
możesz  zarządzać,  jeśli  skończyłeś  13  lat  –  a  mianowicie  lokata  bankowa.  Ona  również  służy
odkładaniu środków, do których doliczane będzie oprocentowanie, ale w przeciwieństwie do konta
oszczędnościowego,  wpłaconymi  już  raz  na  nią  środkami  nie  będziesz  mógł  tak  swobodnie
dysponować, czyli wypłacać ich w dowolnym momencie, bez ryzyka utraty odsetek. Co to oznacza?
Lokaty bankowe działają w ten sposób, że powierzamy nasze pieniądze bankowi na określony w
umowie czas i dopiero po nim dostajemy nasze środki z powrotem, dodatkowo powiększone o znowu
określone w umowie odsetki. Może to być kilka miesięcy, rok,  dwa lata, a nawet dłużej.  Na ogół
regułą jest, że im dłuższy czas, na jaki zakładasz lokatę, tym jej oprocentowanie, a więc odsetki, które
otrzymasz po jej rozwiązaniu będą wyższe. Jednak wycofanie pieniędzy przed upływem tego czasu na
ogół wiąże się z utratą tych odsetek, a jeśli już nastąpi ich wypłata, to będą one odpowiednio przez
bank pomniejszone. Większość ofert lokat bankowych określa również minimalną kwotę, jaką na taką
lokatę trzeba wpłacić. Może to być np. 500 zł, 1 tys. zł, 2 tys. zł czy 5 tys. zł.  Jeśli więc masz odłożoną
większą sumę pieniędzy, które dostałeś np. na urodziny, zakończenie szkoły czy komunię, i nie chcesz



ich  wydawać  przez  jakiś  czas,  warto  rozważyć  założenie  lokaty  bankowej,  na  której  twoje
oszczędności przez ten okres dodatkowo urosną. W przeciwieństwie do konta oszczędnościowego,
nie będzie cię również kusiło „podbieranie” jakiejś kwoty z twoich oszczędności. 

Nauka zarządzania finansami nie jest łatwa, ale na pewno najlepiej zacząć ją jak najwcześniej. Czas,
jaki poświęcisz na poznanie produktów bankowych, nauczenie się, jak one działają, zaprocentuje w
późniejszym dorosłym już życiu, kiedy będziesz miał więcej pieniędzy do dyspozycji i poważniejsze
decyzje, co z nimi zrobić, do podjęcia.

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej
w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski
Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw
praktycznej  wiedzy  dotyczącej  ekonomii,  finansów,  bankowości,  przedsiębiorczości,
cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. 

Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl


