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WARTO WIEDZIEĆ 

Nazwy produktów są bardzo miłe: „Konto-

-Myszka“, „Baby Sparbuch“, „Pszczółka 
Maja Schutzbrief“.

Za tymi marketingowymi balonikami kryją 
się produkty finansowe, które banki i ubez-

pieczalnie oferują rodzicom dla swych po-

ciech. Kto się przyjrzy dokładnie, zobaczy 
iż chodzi tu często o drogie produkty, które 
w efekcie końcowym opłacają się tylko ban-

kom, nie dzieciom.

KONTO-MYSZKA (Mäusekonto)

oferowane przez Sparkasse Hamburg 
chwali się na swojej stronie internetowej 
hasłem 3% rentowności w skali roku. Brzmi 
to na pewno bardzo interesująco, jednak 
poniżej w stopce reklamy jest informacja, 
iż dopiero od kwoty 500 € oprocentowanie 
wynosi…0,03% (!)

Policzmy: Gdyby rodzice dziecka wpłacali 
mu miesięcznie po 50 € przez 10 lat, uzbie-

raliby dokładnie 6.000 €.

Po tym okresie czasu latorośl cieszyłaby się 
całkowitą sumą 6.157 €. Czyli nasze odset-
ki, inaczej: zysk, wyniosłyby w ciągu 10 lat 
157 €, co odpowiada rocznej rentowności 
0,51%.

Podobnie działają książeczki oszczędno-

ściowe, czyli popularne Sparbuchy.

W tym momencie warto uzmysłowić sobie, 
ile wynosi inflacja, czyli rokroczna utrata 
wartości pieniądza. Oficjalna, ta podawana 

w środkach masowego przekazu, to około 
2%. Nieoficjalna, czyli realna plasuje się 
na poziomie ok. 4%.

UBEZPIECZENIE WYKSZTAŁCENIA 
(Ausbildungsversicherung)

Lubiane przez rodzicow ubezpieczenie, 
choć mało znane wśród innych narodowo-

ści.

Zamysł: rodzice wpłacają regularnie usta-

loną w umowie kwotę przez określony czas, 
np. 15 lat.

Wraz z zakończeniem umowy dziecko 
otrzymuje zapisaną kwotę ubezpieczenia. 
Jeżeli w trakcie umowy rodzic umrze, ubez-

pieczyciel przejmuje dalsze płacenie składek.

Zabezpieczenie to ma jednak swoją cenę. 
W zależności od ubezpieczyciela, koszt ta-

kiej umowy waha się między 10-20% wyso-

kości miesięcznej składki, przez cały okres 
umowy, jako zabezpieczenie ryzyka i sam 
jej koszt stricte.

ALTERNATYWA

Kto chce dobrze zabezpieczyć swoje dzie-

ci, powinien oddzielić ubezpieczenie ry-

Tu również ustalamy miesięczną, stałą 
kwotę składki.

Dobrze dobrany fundusz mieszany (Misch-
fonds) inwestuje w wiele działów gospo-

darki, w akcje, technologie a tym samym 
zmniejsza ryzyko straty.

Lokaty tego typu mogą służyć zarówno jako 
polisy emerytalne lub oszczędnościowe 
i umożliwiają elastyczny dostęp do groma-

dzonych środków.

Rentowność w skali roku na poziomie 
8-10% gwarantuje całkiem przyzwoity przy-

rost kapitału, który nawet pomniejszony 
o koszty (średnio 0,6%) zostawia nas ze 
sporą ilością zebranych środków.

KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE (Bauspar-
pläne) uchodziły długo jako klasyk oszczę-

dzania dla dzieci. Jednak z czasem niskie 
oprocentowanie spowodowało osłabnięcie 
oczarowania lokatą. Nawet odsetki, które 
powiązane długofalowo z kredytem, mają-

ce zapewnić stabilizację nie wyglądają już 
zbyt atrakcyjnie.

Należy jednak odróżnić „jabłka od gruszek“. 
Pożyczka pod zakup nieruchomości oparta 
na Bausparplanie jest wpisana na drugiej 
pozycji w księgę wieczystą i może być po-

równywana z warunkami pożyczki hipotecz-

nej. Oprócz niewysokiego oprocentowania 
umowy tego typu, plus umowy pożyczki, 
wiążą nas łącznie nawet na 40-50 lat.

ZŁOTO i metale szlachetne przynoszą nie-

wysoki i niezrównoważony zysk, jednak od 
dziesięcioleci uchodzą za bardzo stabilny 
i zawsze wymienny środek płatności.

Fundusze ETC inwestujące w złoto dają na-

wet możliwość wypłacania swoich udziałów 
z funduszu w złocie.

ZŁOTY ŚRODEK ?

Jeżeli chcemy mądrze i stabilnie pokie-

rować finansami naszego dziecka propo-

nuję osobiście zbudowanie polisy opartej 
na kilku dobrze dobranych i wyselekcjo-

nowanych funduszach ETF o sprawdzonej 
historii i ugruntowanej rentowności, gdzie 
jednym z funduszy jest złoto lub inny metal 
szlachetny.

Zagwarantuje nam to szybki przyrost kapi-

tału i bezpieczeństwo w przypadku chwilo-

wej zmiany kursu któregoś z funduszy.

             

                            

Bartosz Drajling Doradca IHK 
Kolonnenstaße 16, 10829 Berlin

Tel.: 0152 579 54 514 
Fax.: 030 922 83087 

Mail: drajling.finanz@web.de 

„Gdzie (…) są moje pieniądze?“. 
Jak odłożyć dla dziecka na przy-
szłość? Jak je dobrze zabezpie-
czyć finansowo?

zyka od formy oszczędzania. Należy uni-
kać produktów kombinowanych typu 2-, 
3- w jednym. W przeważającej większości 
przypadków korzystna cena nie idzie w pa-

rze z zakresem i jakością świadczeń.

W połączonych dwóch produktach o usta-

lonej cenie, w każdym z nich musi czegoś 
brakować, aby ich cena jako jeden, była 
bardziej przystępna. Jest to brutalnie logicz-

ne.

Zawsze należy patrzeć i dopytać w banku, 
czy ubezpieczalni, jakie są koszta propono-

wanych umów.

Ubezpieczeniem się od ryzyka śmier- 
ci (Risikolebensversicherung) na sumę 
200.000 € może rodzic zabezpieczyć part-
nera oraz dziecko, przy średnim koszcie 
100-160 € na rok. Dane dla statystycznego 
35-latka.

Chcąc kompletnie ochronić siebie i swo-

ją rodzinę można pomyśleć dodatkowo 
o ubezpieczeniu się od niezdolności zawo-

dowej (Berufsunfähigkeit).

JAKA LOKATA, JAKA KONCEPCJA ?

PLANY OSZCZĘDNOŚCIOWE o stałym 
oprocentowaniu (Festverzinste Spar-
pläne) są de facto bezpłatne, czyli nie 
związane bezpośrednio z kosztami. Ich 
oprocentowanie waha się obecnie między 
0,01% a 1,9%. Lokaty te punktują stałym 
oprocentowaniem. Jednak i tu stałość ma 
swoją cenę - czynnik inflacyjny powoduje, iż 
lokatom tym grozi pomniejszenie kapitału.

PLANY OSZCZĘDNOŚCIOWE oparte 

na funduszu celowym (Fondssparpläne) 
mogą przynieść całkiem przyzwoity zysk 
w granicach 3-6% rocznie, jednak banki 
i Sparkassy sprzedają w większości drogie, 
aktywnie zarządzane fundusze.

Są to fundusze, które w pierwszej fazie 
oszczędzania inwestują z nastawieniem na 
zysk, w drugiej z kolei skupiają sie na re-
dukcji ryzyka.

Fundusz Sparkasse „Deka“ kosztował, pa-

trząc wstecz, 1,84% w skali roku.

Przykład: posiadając udziały w funduszu 
o wartości 6.000 € płacimy pośrednio (jest 
to odciągane z funduszu) 110,40 € na rok, 
przez cały okres działania umowy. Do tego 
musimy odliczyć koszt zarządzania fundu-

szem. Całkowite obciążenie może wynieść 
nawet 40% wartości kapitału.

INDEXFONDS (ETF), czyli fundusze noto-

wane na giełdzie. W przeciwieństwie do wy-

mienionych wcześniej Fondssparpläne są 
związane ze znacznie mniejszymi koszta-

mi, ponieważ zarządzanie nimi jest tańsze.


