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ВКУПНА месечна заштеда

Месечна 
заштеда: СO ШТЕДЕЊЕ ДЕНАРИ 

ДО ОСТВАРУВАЊЕ НА СОНИШТАТА!

Штедете паметно

Парите коишто ги чувате во 
банка се нарекуваат „депозит“. 
Депозитите се разликуваат 
според рочноста, намената, 
минималниот износ на 
вложување и условите за 
повлекување на вложените пари. 
Банките ви плаќаат камата затоа Банките ви плаќаат камата затоа 
што ги чувате вашите пари кај 
нив. 

Штедење пари во банка? Ако е така, тогаш треба да се 
запознаете со важните карактеристики на штедните 
или депозитните услуги или производи на банката.
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Сакам да заштедам средства за „непредвидени 
потреби“. На пример ако мојот автомобил се 
расипе, сакам да ги имам потребните пари, а 
не да земам кредит. 

Вложете ги вашите средства како депозит по 
видување, односно со флексибилен рок и 
повлечете ги кога ќе ви бидат потребни, но ќе 
заработите многу помала камата.

Сакам да заштедам пари за одмор во јули.

Вложете ги вашите средства како депозит со 
фиксен рок до јули – бидејќи знаете дека нема 
да ги потрошите на други работи и ќе 
заработите соодветна камата. 

Тоа се ваши пари! Имате право на банкарскиот службеник 
да му поставите колку сакате прашања. Дознајте како 
банката ќе управува со вашите пари и кои се условите.

 

Запомнете: Колку поголема заштеда имате, толку 
повеќе ќе заработувате од каматите. Колку подолго 
штедите, толку повисоки ќе бидат вашите приходи од 
каматата. 
ВашитеВашите пари може да ги вложите во денарски или во 
девизен депозит, за кој се применуваат различни 
каматни стапки во зависност од валутата во која се 
штеди.

 

Штедењето се однесува на парите, но и на дисциплината и 
подготвеноста. Секој може да штеди, дури и семејствата со 
мали примања.
Како и со која било друга навика, потребно е време таа да 
се стекне и да се развие, но веќе го имате тоа што ви е 
потребно за да успеете.

Штедење? Колку здодевно! Освен тоа, 
ние немаме за што да штедиме. Нашиот 
семеен буџет е мал и трошиме само за тоа 
што треба.

Штедењето не значи поставување 
граници – туку дисциплина. Тоа значи 
постојано да размислуваме за она што го 
купуваме и да донесуваме паметни 
одлуки за тоа како ги трошиме нашите 
пари.

Зошто треба да штедиме?
Штедењето претставува издвојување средства на страна, за 
да може се користат подоцна. Ако го заштедите она што ќе ви 
остане откако ќе ги платите сите ваши дневни потреби, со 
текот на времето може да имате пари за остварување уште 
поголеми цели. 

Не заборавајте дека, во нашата земја, вашите депозити 
(денарски и девизни, сертификатите за депозит, средствата на 
трансакциските сметки, депозитите врзани за платежните 
картички и девизните приливи на физичките лица) се 
гарантирани од страна на Фондот за осигурување на депозити, 
којшто ги осигурува депозитите на физички лица. 
ПрекуПреку осигурувањето на депозитите во банките, филијалите на 
странските банки и штедилниците, Фондот придонесува за 
стабилноста и довербата на јавноста во банкарскиот и 
финансискиот систем на земјата. Ако банката пропадне, 
Фондот ги обесштетува осигурените депозити, но во износ не 
повеќе од 30.000 евра во денарска противвредност за депозит 
во банка, филијала на странска банка и штедилница. 


