


Wat beteken dit om te spaar?Wat beteken dit om te spaar?



Belangrike vrae om in ag te neemBelangrike vrae om in ag te neem
wanneer dit kom by besparingwanneer dit kom by besparing

Wie moet begin spaar?

Waarom moet jy begin spaar?

Waarvoor spaar jy?

Hoe begin jy spaar?

Wanneer begin jy spaar?



Die verskil tussen besparing enDie verskil tussen besparing en
‘n belegging‘n belegging

Besparing Belegging



Waarom moet jy begin spaar?Waarom moet jy begin spaar?



Hoeveel moet ek elkeHoeveel moet ek elke
maand spaar?maand spaar?



BesparingswenkBesparingswenk



Stap vir stap proses oor hoeStap vir stap proses oor hoe
om te begin spaar:om te begin spaar:



Voorbeelde van besparingsmetodesVoorbeelde van besparingsmetodes

'n 'stokvel' is 'n besparingsmetode, waar deelnemers (tussen 4 en
12 mense) gereeld geld sal bydra tot een enkele fonds, wat
daagliks, weekliks of maandeliks kan wees.

Byna alle Suid-Afrikaanse banke beloon jou wanneer jy beter bank.
Hulle help jou om elke dag te spaar en beter te spandeer, met
seker voordele en belonings.

Byna elke winkel in Suid-Afrika bied 'n lojaliteitsprogram aan met
spaarvoordele en spesiale aanbiedinge.



Let welLet wel



Besparing vir toekomstigeBesparing vir toekomstige
kredietverpligtingekredietverpligtinge

Wanneer jy van plan is om aansoek te doen vir krediet in
die toekoms, begin vandag spaar, want dit sal jou help
om byvoorbeeld 'n deposito vir jou voertuig finansiering te
betaal. 

Hoe groter die deposito, hoe minder sal die
maandelikse skuld terugbetalings wees.

Om te spaar vir toekomstige kredietverpligtinge dra by tot
'n gesonde krediet lewe en stel jou in staat om jou lewens
doelwitte te bereik, maar ook finansieel gesond te wees.



Hoekom is dit belangrik om teHoekom is dit belangrik om te
spaar om jou skuld af te betaal?spaar om jou skuld af te betaal?



Hoekom is dit belangrik om teHoekom is dit belangrik om te
spaar om jou skuld af te betaal?spaar om jou skuld af te betaal?



Let welLet wel



Moet ek eers begin spaar of eersMoet ek eers begin spaar of eers
my skuld afbetaal?my skuld afbetaal?

Dit is belangrik om altyd jou krediet verpligtinge na te kom. 
As jy 'n kredietooreenkoms met 'n kredietverskaffer
aangegaan het, moet jy verseker dat jy jou maandelikse
paaiemente betaal. 

Daar is nagevolge wanneer jy nie betaal nie, en jy word
aangemoedig om 'n maandelikse begroting op te stel en alle
finansiële verpligtinge en vereistes te lys. Dit sal jou help om te
onthou om jou krediet- en / of kredietfasiliteit te betaal en hoeveel
betaal moet word.

Eers sodra jy al jou finansiële verpligtinge nagekom het, word
jy aangemoedig om te begin spaar. Onthou om te begin
spaar met wat jy kan bekostig. Elke bietjie gaan 'n lang pad.



Hoe om jou skuld te bestuurHoe om jou skuld te bestuur
wanneer jy wil begin spaarwanneer jy wil begin spaar



Wat gebeur met jou finansiële gesondheidWat gebeur met jou finansiële gesondheid
as jy nie jou skuld terugbetaal nie?as jy nie jou skuld terugbetaal nie?

As jy nie jou skuld terug betaal soos ooreengekom
met jou kredietverskaffer nie, kan jy uiteindelik meer
rente betaal teenoor die finale skuld bedrag wat
betaalbaar is. Om meer te betaal as wat jy beplan
het om te doen, beteken dat jy minder geld sal hê
om te spaar.  



Wat gebeur met jou finansiële gesondheidWat gebeur met jou finansiële gesondheid
as jy nie jou skuld terugbetaal nie?as jy nie jou skuld terugbetaal nie?

Wanneer jy jou maandelikse skuld
terugbetalings oorslaan, sal dit 'n negatiewe
impak op jou kredietrekord hê. Dit beteken dat,
selfs as jy fokus om te spaar vir toekomstige
kredietverpligtinge, jy moontlik nie meer krediet
kan kry nie as gevolg van 'n negatiewe
kredietrekord. Maak seker dat jy jou maandelikse
skuld terugbetalings verpligtinge nakom.



Wat gebeur met jou finansiële gesondheidWat gebeur met jou finansiële gesondheid
as jy nie jou skuld terugbetaal nie?as jy nie jou skuld terugbetaal nie?

Boetes kan van toepassing wees wanneer jy
maandelikse skuld terugbetalings oorslaan. As jy
daarop fokus om geld te spaar, moenie vergeet
om jou maandelikse skuld terugbetaling te
betaal soos ooreengekom met jou
kredietverskaffer nie.



Wat gebeur met jou finansiële gesondheidWat gebeur met jou finansiële gesondheid
as jy nie jou skuld terugbetaal nie?as jy nie jou skuld terugbetaal nie?

Dit word aangeraai om 'n maandelikse begroting
op te stel en alle finansiële verpligtinge en
vereistes te lys. Dit sal jou help om te onthou om
jou maandelikse skuld terugbetalings te betaal en
hoeveel betaal moet word. Jy wil nie een van jou
bates verloor nie, veral as jy vir lank hard gewerk
het en geld gespaar het nie.



Wat gebeur met jou finansiële gesondheidWat gebeur met jou finansiële gesondheid
as jy nie jou skuld terugbetaal nie?as jy nie jou skuld terugbetaal nie?

Wanneer jy nie jou skuld terugbetaal nie, kan dit tot
uitsprake teen jou naam lei. Dit beteken dat, selfs
al jy spaar vir toekomstige kredietverpligtinge, jy
dan moontlik nie meer krediet kan ontvang nie
omdat jy 'n oordeel teen jou naam het. Maak seker
dat jy jou maandelikse skuld terugbetalings
verpligtinge nakom.



Dit is belangrik om te begin spaar vir beideDit is belangrik om te begin spaar vir beide
korttermyn- en langtermyn doelwitte,korttermyn- en langtermyn doelwitte,

hieronder is 'n paar voorbeelde:hieronder is 'n paar voorbeelde:

Korttermyn
besparings doelwitte

Langtermyn 
besparings doelwitte



Praktiese wenke om meer te bespaarPraktiese wenke om meer te bespaar



Praktiese wenke om meer te bespaarPraktiese wenke om meer te bespaar



Leer hoe om van jongsLeer hoe om van jongs
af te begin spaaraf te begin spaar



Ek het nog nooit geld gespaar nie, is ditEk het nog nooit geld gespaar nie, is dit
te laat om nou te begin spaar?te laat om nou te begin spaar?  

Afhangende van wat jou doel is om geld te spaar, of dit
nou is om 'n huis te koop of om 'n noodfonds op te bou,
wanneer jy begin spaar, bepaal hoeveel jy elke maand
opsy moet sit om jou doel te bereik. Dit word aangeraai
om 'n begroting op te stel om te sien hoeveel jy kan
bekostig om elke maand te bespaar.



Hoe om 'n besparingsdoelwit te stelHoe om 'n besparingsdoelwit te stel



BesparingswenkBesparingswenk



BesparingswenkBesparingswenk


