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Que no et manipulin!
●

Els diners que t'estalviïs en una

bona compra sempre el pots utilitzar
en una altra cosa: lleure, viatjar,

●

Si anotes mensualment la previsió

comprar-te música, etc.

d'ingressos i despeses fixes sabràs
amb certesa de quina quantitat de

Cobreix les teves necessitats

diners pots disposar.

abans que els teus desigs.

financera tant el tipus d'interès com

És fonamental llegir les clàusules de

les comissions.

les ofertes i dels contractes, inclosa

- Estableix un termini d'amortització

tats: si ho concertes a major termi-

A mesura que vagis fent les anotacions

sabràs si les teves previsions s'ajusten a

COMPTE amb els
CRÈDITS

la realitat o al contrari, si existeixen

tenint en compte totes les ofertes i

encara que pagaràs més interessos.

conceptes de facturació.

Compte amb els crèdits ràpids,

els excessos de despeses o de conèixer
les teves possibilitats d'estalvi.

●

Demanar un crèdit no és mal nego-

ci, però que no facin un negoci amb

No ens DEIXEM
PORTAR per la
PUBLICITAT
●

La publicitat facilita informació

però el seu objectiu és vendre'ns un
producte o servei. No existeixen els
duros a quatre pessetes i res en publicitat no és gratis.
Utilitza el teu sentit comú. Compra el
que necessitis, el que puguis pagar i
escull el que més t'agrada i s'ajusta a
les teves necessitats.

en un altre. Generalment aquests
préstecs són a un interès molt alt.

tu. Mai no sobrepassis les teves possibilitats d'endeutament, sempre has
de deixar un espai per a l'estalvi.

●

En cas que finalment decideixis

sol·licitar-lo:

comissions.
- Valora i compara l'import dels inte-

●

Fer un ús limitat de les targetes de

crèdit. Pagar en metàl·lic ens fa més
conscients de la despesa que realitzem i ens evitem comissions.

I no oblidis mai que: si en algun
moment disposes d'un estalvi extra,
pots destinar-lo a amortitzar el crèdit

●

Si vas a la compra amb una llista i

reduint la quota mensual o la data

la segueixes, veuràs com a fi de mes

d'acabament del préstec.

s'ha reduït la despesa respecte a
mesos anteriors. Si has de comprar

- Estudia diverses ofertes.
- Compara tots els tipus de despeses i

I FINALMENT, l’UCC et
RECOMANA

- Ni són tan ràpids.
- I et treuen d'un destret per ficar-te

desajusts. Serà la manera de corregir

itzant el consum de l'últim rebut

ni, la quota mensual serà menor,

perquè:
●

la lletra petita. Fes un càlcul util-

concorde amb les teves possibili-

EMPRESES de
SUBMINISTRAMENTS

menjar intenta anar després de dinar
o menjar.

ressos i les seves actualitzacions.
- Sobretot assegura't que no et cobren per cancel·lar el crèdit.
- No dubtis de negociar amb l'entitat

Canviar de companyia no sig-

●

Encara que és molt difícil estalviar,

nifica millorar el servei ni

reserva sempre una quantitat per a

estalviar.

imprevistos.

