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I běžný účet může vydělávat
Průtokový ohřívač. Běžný účet chápeme jako nástroj k bezhotovostním operacím. Často se na
něm pohybujeme lehce nad nulou, pak na něj přijde výplata, odejdou trvalé příkazy na energie, vodu,
nájem nebo hypotéku a další měsíční výdaje, které jsme si nasmlouvali. Sem tam něco koupíme
v obchodě a zaplatíme platební kartou nebo si na svou běžnou spotřebu vybereme v bankomatu. Před
výplatním termínem je opět stav účtu blízký 0,- Kč. Plní funkci průtokového ohřívače, kdy za ohřev
zaplatíme ty nejrůznější poplatky, co si banka nadiktovatala do svého sazebníku a úročení nás příliš
nezajímá, není totiž co úročit.
Spoření. Po pravdě s úrokem 0,01% p.a. je vcelku škoda své peníze na běžném účtu nechávat. A
přesto se tak velmi často děje – těm spořivějším totiž mohou na účtu každý měsíc zůstávat nemalé
prostředky a v podstatě tak na svém účtu „spoří“. Úroky nepokryjí ani poplatky, takže se spíše jedná o
sponzoring banky, které své peníze svěřují.
Spořicí účet. Finančně gramotný občan si nechává na běžném účtu to nejnutnější pro běžný
měsíční provoz a veškeré přebytky každý měsíc přelívá na svůj spořicí účet s úročením někde mezi
0,5% až 2% p.a., to už ale samozřejmě s dodatečnými podmínkami.
Lenost vítězí. Ruku na srdce – máte svůj spořicí účet i vy? A pokud ho máte, staráte se o své
peníze do té míry, že opravdu každý měsíc přebytky přepošlete z běžného účtu na spořicí? Jen
málokoho může bavit sledovat dva účty, vést v patrnosti pohyby na obou účtech a každý měsíc myslet
na přesun peněz z jedné hromádky na druhou. Pro většinu z nás je překážkou už samotné založení
spořicího účtu.
Jde to. Od 1. 2. 2011 můžete mít obojí – slušný běžný i spořicí účet zároveň. Abyste nemuseli řešit
každou korunu a měli jistotu, že netratíte. Naprostou novinkou na finančním trhu je totiž účet, který je
sice běžný, ale úročením 1,5% p.a., navíc měsíčně připisovaným, předčí leckterý spořicí účet. Kloubí
tak nástroj pro všední operace s komfortním balíčkem bankovních služeb (včetně embosované platební
karty nebo kontokorentu) a nástroj pro vytváření a udržení pohotovostní rezervy, tak abyste měli vždy
jistotu, že máte v případě potřeby peníze rychle k dispozici a pokud je nevyužijete, přináší vám další
peníze. Unikátnost konta ovšem tkví především v jeho propojení s produkty napříč finančním trhem,
kdy v rámci internetového bankovnictví můžete sledovat vývoj své hypotéky nebo naopak investice.
Chcete-li se o nejlépe úročeném běžném účtu v ČR dozvědět více, jsou vám finanční poradci Partners
plně k dispozici.

