Twoje finanse teraz
i w przyszłości
– zadbaj o większe bezpieczeństwo i swobodę

1

2

Kontroluj swoje finanse
Kontrolowanie finansów i oszczędzanie może
zapewnić większe poczucie bezpieczeństwa.
Poza tym zwiększa szanse, że będzie Cię stać
na różne przyjemności. Zarówno teraz, jak
i w przyszłości.
Kontrolując swoje finanse, przygotowujesz się
lepiej na nieoczekiwane zdarzenia. Może to być
utrata pracy, dłuższa choroba lub duże wydatki,
które trudno przewidzieć z wyprzedzeniem.
Mając pełną kontrolę nad finansami, możesz
pozwolić sobie na więcej przyjemności teraz
i zaplanować lepsze życie na emeryturze.
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Kontroluj swoje dochody i wydatki
Sporządź budżet, aby mieć kontrolę nad swoimi
finansami. Wypisz wszystkie swoje dochody
i wydatki. Jeśli zostaje Ci niewiele pieniędzy,
musisz spróbować zwiększyć swoje dochody lub
ograniczyć wydatki.
Stałe wydatki może być trudno zmienić. Są to
wydatki ponoszone w tej samej kwocie co miesiąc,
np. czynsz za mieszkanie. Zmienne wydatki to
te, których kwota nie jest stała, np. za jedzenie
lub odzież. Zwykle łatwiej jest ograniczyć
zmienne wydatki. Zachowuj wszystkie paragony
i sprawdzaj, które z wydatków są niezbędne, a na
czym możesz zaoszczędzić. Kontrolując swoje
wydatki, większość ludzi jest w stanie co miesiąc
zaoszczędzić nieco pieniędzy.
Kontroluj swoje ubezpieczenia
Sprawdź, jakie masz ubezpieczenia. Ubezpieczenie
domu i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
są niezbędne. Płacąc ubezpieczenie na wypadek
bezrobocia, należysz do funduszu a-kassa, który
będzie wypłacać Ci pieniądze w razie utraty pracy.
Ubezpieczenie zapewnia ochronę finansową.
Odpowiednie ubezpieczenie może pokryć część
kosztów, jeśli na przykład coś się zepsuje. Inne
ubezpieczenia, o których warto pomyśleć, to
ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie na
wypadek utraty dochodów.
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Kontrolując
swoje wydatki,
większość ludzi
jest w stanie
co miesiąc
zaoszczędzić
nieco pieniędzy.

Oszczędzaj dla
bezpieczeństwa i swobody
Oszczędzanie pieniędzy zapewnia bezpieczeństwo
i swobodę. Spróbuj odkładać co miesiąc dziesięć
procent swojego wynagrodzenia netto (po odliczeniu
podatków). Dziesięć procent to zbyt dużo? Zacznij
zatem odkładać tyle, ile możesz. Mniejsza suma
pieniędzy również rośnie z czasem.
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Oszczędzanie w trzech krokach
1.
Odłóż pieniądze, aby
mieć bufor finansowy
na nieoczekiwane
wydatki
Zacznij oszczędzać od
odłożenia pieniędzy
na bufor. Bufor to
kwota, z której możesz
skorzystać, jeśli nagle
pojawią się nieoczekiwane
wydatki, np. zepsuje się
pralka albo będzie trzeba
pójść do dentysty. Dzięki
buforowi finansowemu
unikniesz pożyczania
pieniędzy lub zakupów
na raty. Nie będzie Ci
brakować środków na
mniejsze wydatki. Spróbuj
odłożyć kwotę buforu
równą mniej więcej
dwóm miesięcznym
wynagrodzeniom.
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2.
Oszczędzaj na emeryturę
Większość ludzi musi
również odkładać pieniądze
na emeryturę. Wiele osób,
które przepracowały
w Szwecji 40 lat, otrzymuje
emeryturę w wysokości
około 50–60 procent
swoich wcześniejszych
dochodów. Jeśli nie masz
tylu przepracowanych lat,
Twoja emerytura będzie
prawdopodobnie niższa.
Mając własne oszczędności,
możesz powiększyć swoją
emeryturę.

3.
Oszczędzaj na inne cele
Mając już odłożony bufor
finansowy oraz pieniądze
na emeryturę, możesz
zacząć odkładać również
na inne cele. Może to być
podróż, mieszkanie czy
nowe meble.

W ten sposób zapewnisz sobie większe
bezpieczeństwo finansowe
Spróbuj odkładać co miesiąc 10 procent swojego
wynagrodzenia.
Miej odłożone przynajmniej dwie miesięczne pensje.
Wykup ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz
ubezpieczenie domu.
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Kilka popularnych sposobów oszczędzania
Konto oszczędnościowe
Na koncie oszczędnościowym możesz
trzymać pieniądze, które można szybko
wypłacić. W tej chwili odsetki na większości
kont oszczędnościowych są niskie. Jednak
zaletą konta oszczędnościowego jest
możliwość łatwej wypłaty środków. Na
koncie oszczędnościowym warto trzymać
na przykład bufor finansowy.*
Fundusze
Fundusze to rodzaj papierów wartościowych,
na przykład akcje czy oprocentowane
obligacje. Można zarobić, inwestując
w fundusze, jednak istnieje również ryzyko,
że kupione papiery wartościowe stracą na
wartości. Fundusze są obarczone różnym
ryzykiem. Wyższe ryzyko może oznaczać
możliwość większego zarobku, jednak
wartość papierów w takim funduszu może

zmieniać się dynamicznie. Oszczędzanie
poprzez inwestowanie w fundusze może
być odpowiednie, jeśli planujesz skorzystać
z zainwestowanych środków za wiele lat, np.
oszczędzając na emeryturę lub dla dzieci.**
Akcje
Znasz się na giełdzie? Masz czas, aby
sprawdzać, co się na niej dzieje? Jeśli tak,
możesz zdecydować się na długoterminową
inwestycję bezpośrednio w akcje.**
Samodzielnie wybierasz przedsiębiorstwo,
którego akcje chcesz kupić. Kupując akcje,
możesz zarówno zarobić pieniądze, jak
i je stracić. Jeśli nie znasz się na akcjach
i giełdzie, lepiej będzie zainwestować
w fundusze.** Giełda to miejsce kupna
i sprzedaży papierów wartościowych,
np. Sztokholmska Giełda Papierów
Wartościowych.

* Konta oszczędnościowe Swedbank (lokaty bankowe) objęte są gwarancją państwową.
Oznacza to, że gdyby bank na przykład ogłosił upadłość, wówczas skarb państwa gwarantuje
wypłatę do wysokości 950 000 koron osobie, która miała oszczędności w tym banku.
** Fundusze i akcje zyskują i tracą na wartości. Oznacza to, że osoba, która kupiła udziały
w funduszu lub akcje, może stracić część lub wszystkie zainwestowane pieniądze. Przychody
odnotowane w przeszłości nie są żadną gwarancją, że fundusz lub akcje przyniosą przychód
w przyszłości.
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Pamiętaj
Celem inwestowania w fundusze
i akcje jest zwiększenie ich
wartości i zarobienie na
nich. Jednak takie inwestycje
są obarczone ryzykiem.
Twój kapitał może zmaleć.
Dlatego należy również mieć
oszczędności, np. na koncie
oszczędnościowym, których
kwota nie jest uzależniona od
sytuacji na giełdzie. Sprawdzaj
regularnie stan swoich
oszczędności, np. raz w roku.
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Emerytura – jak to działa?
Pieniądze otrzymywane w postaci emerytury
mogą pochodzić z kilku źródeł:
Powszechne świadczenie emerytalne (allmän pension)
Pieniądze, z których wypłacana jest podstawowa
emerytura, pochodzą z podatków odprowadzanych
w okresie pracy. Dlatego ważne jest zatrudnienie
u pracodawcy, który płaci podatki. W przeciwnym razie
nie będą wpływały pieniądze na Twoją emeryturę.
Fundusz emerytalny (tjänstepension)
Większość pracodawców odprowadza składki na fundusz
emerytalny swoich pracowników. Sprawdź, czy Twój
pracodawca to robi. Jeśli nie, spróbuj przekonać go, aby
zaczął odprowadzać te składki. Albo zastanów się nad
zmianą miejsca pracy na takie, w którym pracodawca
będzie odprowadzał składki na fundusz emerytalny.
Własne oszczędności
Spróbuj również samodzielnie oszczędzać na własną
emeryturę. Zacznij oszczędzać jak najwcześniej, dzięki
czemu kwota oszczędności będzie wyższa.
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Wskazówka!
Ochrona podstawowa i emerytura
Jeśli Twoja emerytura wynosi mniej niż
12 000 koron miesięcznie i mieszkasz w Szwecji
co najmniej trzy lata, masz prawo do emerytury
gwarantowanej. Aby otrzymać pełną emeryturę
gwarantowaną, musisz mieszkać w Szwecji
przez 40 lat pomiędzy 16. a 64. rokiem życia.
Jeśli masz niską emeryturę, możesz również
ubiegać się o przyznanie zasiłku mieszkaniowego
dla emerytów. To dodatek przeznaczony na
pokrycie wydatków mieszkaniowych. Twoje
dochody, przychody, wydatki mieszkaniowe
oraz sytuacja rodzinna decydują o wysokości
należnego zasiłku mieszkaniowego.
Emerytura – na jaką kwotę mogę liczyć?
Większość osób, które pracowały przez
40–45 lat, otrzymuje emeryturę w kwocie
50–60 procent swojego wynagrodzenia. Jeśli
ktoś przeprowadził się do Szwecji jako osoba
dorosła i pracował przez 20–25 lat, może
liczyć na 40 procent wynagrodzenia.
Pracownik w wieku około 60 lat, który zarabia
30 000 koron miesięcznie brutto, otrzyma
emeryturę w kwocie 16 600 koron miesięcznie
brutto, jeśli pracował od 25. roku życia.
Jeśli taka osoba pracowała od około 40.
roku życia, wówczas otrzyma emeryturę
w wysokości 12 700 koron miesięcznie brutto.
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Zatrudnienie jest najważniejszym
warunkiem otrzymywania emerytury
w przyszłości. Poza tym należy zadbać,
aby mieć pracodawcę płacącego podatki.
Pracuj na pełny etat, a po ukończeniu
65. roku życia – w miarę możliwości
– wstrzymaj się jeszcze kilka lat
z przejściem na emeryturę. Wówczas
kwota emerytury będzie wyższa.
Sprawdzaj, czy pracodawca odprowadza
składki na Twój fundusz emerytalny.
Jeśli nie, spróbuj go do tego nakłonić. Lub
poproś o podwyżkę, aby móc samodzielnie
zacząć oszczędzać tę kwotę.
Uzupełnij kwotę emerytury własnymi
oszczędnościami. Zacznij oszczędzać
wcześnie, oszczędzaj regularnie
i kontroluj wydatki. Nawet niewielka
kwota rośnie z czasem.
Prowadzisz działalność gospodarczą?
Wówczas musisz samodzielnie
odprowadzać składki na swój fundusz
emerytalny. Pamiętaj też, aby deklarować
swoje dochody i odprowadzać
podatki, tak aby móc później mieć
prawo do powszechnego świadczenia
emerytalnego. Wysokość świadczenia
emerytalnego jest uzależniona od
zadeklarowanych dochodów.

Dłuższa praca może się opłacać
Całkowita kwota
emerytury brutto

Praca od 25. roku
życia

Praca od 40. roku
życia

Emerytura w wieku 65 lat

16 600 SEK

12 700 SEK

Emerytura w wieku 67 lat

18 900 SEK

14 000 SEK

Praca na niepełny etat, 3/4

13 500 SEK

10 900 SEK

Przykład: Osoba, która obecnie ma 60 lat, wynagrodzenie rzędu 30 000 koron
(pełny etat) lub 22 500 koron (3/4 etatu) miesięcznie brutto. Przejście na emeryturę
w wieku 65 lub 67 lat.
Oszczędzaj samodzielnie – tyle, ile dasz radę
Oszczędzanie 500 koron miesięcznie od 25. roku życia może przynieść około
1400 koron miesięcznie brutto przez cały okres emerytalny. Jeśli zacznie się
oszczędzać na emeryturę w wieku 50 lat, wówczas trzeba odkładać 1500 koron
miesięcznie, aby móc otrzymywać podobną kwotę co miesiąc w wieku emerytalnym.

W razie pytań dotyczących emerytury skontaktuj się
z Pensionsmyndigheten (urząd ds. emerytur).

Wszystkie obliczenia przeprowadzono na podstawie standardowego arkusza
kalkulacyjnego przygotowanego przez Pensionsmyndigheten przy założeniu
rzeczywistego przychodu na poziomie 1,7 procent netto po odliczeniu opłat.
Na podstawie umów o funduszach emerytalnych SAF-LO. Obliczony rzeczywisty
przychód jest jedynie wartością przykładową. Nie można dokładnie określić, jaki
rzeczywisty przychód przyniosą odkładane pieniądze.
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Porad na temat sposobów
oszczędzania,
inwestowania i emerytury
udzielamy w naszych
placówkach Laholms
Sparbank! Zapraszamy!

Informacje zawarte w tej ulotce nie mają charakteru porady.
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