Mire használhatod a bankszámládat?
A bankszámlát általában azért nyitjuk, hogy pénzügyeinket rugalmasabban, készpénz használata
nélkül is intézhessük. A legegyszerűbb bankszámlaműveletek az átutalás és a csoportos beszedés, melyek legfontosabb jellemzőit az alábbiakban foglaltuk össze:
Mire jó?

Milyen gyakori
fizetésre?

Mit kell tenned?

Ki adja
a megbízást?

Átutalás

Pénz eljuttatására
egyik bankszámláról a
másikra.

Eseti
(egyszerű átutalás)
Rendszeres
(rendszeres átutalás)

Megbízást adni a bankodnak. (Ahányszor
utalsz, rendszeresnél
pedig egyszer.)

Te

Csoportos
beszedés

Rendszeres
fizetések (pl.: mobil- és
egyéb közüzemi
számlák) teljesítésére.

Rendszeres

Előzetesen felhatalmazást adni a bankodnak.
(Egyszer!)

Szolgáltató
(pl.: mobilcég)

Bankszámládon keresztül történő fizetéssel korábbi csekkes befizetéseid nagy részét is teljesítheted, amivel időt és fáradtságot spórolhatsz meg. Számládat természetesen neked járó összegek (munkabér, ösztöndíj, zsebpénz stb.) fogadására is használhatod, ehhez elegendő megadni bankszámlaszámodat.
Manapság a bankok a folyószámlához sokféle kiegészítő szolgáltatást (bankkártya, mobilinfó, internet) számlacsomag
formájában kínálnak, amelyek rugalmasabbak, mint a személyes ügyintézés. Mindig érdemes azonban alaposan tájékozódni arról, hogyan alakulnak az egyes szolgáltatások (átutalások, mobilbank), illetve a számlacsomagok díjai, és ennek alapján dönteni arról, hogy melyik banknál milyen típusú számlát nyitsz.
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Postai átutalás, csekk
Banki átutalás,
csoportos beszedés
Internetes,
(mobil) bankolás
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Ha az internetet bankolásra is használod, légy körültekintő azonosító adataid használatakor! Minden esetben
ügyelj a banki rendszerből való szabályos kilépésre, azonosító adataidat pedig kezeld bizalmasan, még ha látszólag bankod kéri is ezeket. (A bank soha nem kéri el telefonon vagy e-mailben ügyfelei titkos azonosító adatait.) Válassz okosan jelszót! Lehetőleg ne add meg jelszóként neved, születési dátumod, a kiválasztott jelszót pedig rendszeresen (2-3 havonta) változtasd meg.
Bármelyik lehetőséget választod is, fontos, hogy folyamatosan kövesd nyomon pénzügyeid alakulását, amiben
a bankszámlakivonat lehet segítségedre. Ez többek között tartalmazza egy adott időszak pénzmozgásait, a be- és
kifizetéseket (jóváírás/terhelés). Így képet kaphatsz arról, hogyan is állsz anyagilag, ezért érdemes időt szentelned
az átnézésére. Ha az utólag kiküldött kivonatnál frissebb információt szeretnél, kérhetsz azonnali SMS-értesítést
(mobilinfó) az egyes számlaműveletekről.

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

