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Á beinu brautina að nýju
Þegar kemur að skuldavanda
fyrirtækja eru ýmis úrræði í
boði hjá Byr.

lausn verði komin með tillögu um
hvernig skuldavandi þeirra verður
leystur fyrir 1. júní næstkomandi.

Starfsemi fyrirtækja er mjög
mismunandi og úrvinnsla skuldavanda þeirra því misjöfn. Við
mælum ávallt með að viðskiptavinir okkar komi og ræði beint
við sinn tengilið hjá Byr, sem fer
með honum yfir málin og hvaða
úrræði henti honum best. Í framhaldi vinna báðir aðilar svo í sameiningu að lausninni sem vonandi
kemur fyrirtækinu á beinu brautina að nýju.
ÚRRÆÐI FYRIR LÍTIL OG MEÐALSTÓR
FYRIRTÆKI
Lítil og meðalstór fyrirtæki sem
skulda minna en 1.000 m.kr. eiga
þess nú kost, að nokkrum skilyrðum uppfylltum, að nýta sér úrræðið „Beina brautin“. Úrræðið
felur í sér að laga heildarskuldir fyrirtækisins að endurmetnu
eigna- eða rekstrarvirði þess. Þær
skuldir sem eftir standa eru strax
felldar niður. Um er að ræða samkomulag sem byggir á sameiginlegum reglum fjármálafyrirtækja og er því ákveðins jafnræðis

● FÁÐU BETRI YFIRSÝN
YFIR FJÁRMÁLIN Þegar
kemur að fjármálunum er nauðsynlegt að vera með skipulagið á hreinu. Þá er gott að vera
með heimabanka sem sér um
fjármálin með þér. Ef það hentar þér til dæmis betur að greiða
ávallt sömu mánaðarlegu fjárhæðina í útgjöld gæti netgreiðsluþjónusta verið rétta
lausnin, en með henni má til að
mynda dreifa stórum útgjaldaliðum eins og tryggingum
yfir allt árið. Þú getur stjórnað
greiðsluþjónustunni sjálfur í
heimabankanum án kostnaðar
eða látið okkur sjá um þetta, allt
eftir því hvað hentar þér best.
Í heimabankanum finnur þú
einnig sjálfvirkt heimilisbókhald
sem flokkar útgjöldin. Þannig
sérðu hvar þú getur helst sparað. Þá býður heimabankinn þér
upp á að setja þér sparnaðarmarkmið til framtíðar.

Einar Birkir Einarsson, framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Byrs.

gætt við úrvinnslu þessara mála.
Samvinna er hér lykilorð en allir
verða að leggja sitt af mörkum til

að niðurstaðan verði sem farsælust fyrir alla. Byr stefnir á að öll
fyrirtæki sem falla undir þessa

FASTAR GREIÐSLUR ERLENDRA LÁNA
Úrlausnir vegna erlendra lána
hafa eðlilega verið mikið í umræðunni. Forsendur fyrirtækja
fyrir því að fjármagna sig í erlendri mynt eru mjög mismunandi og Byr hefur því skoðað
hvert mál fyrir sig. Í því óvissuástandi sem íslensk króna hefur
verið er mikilvægast að gera
fyrirtækjum kleift að greiða
miðað við getu, frekar en að
leggja áherslu á að færa þau í íslenska mynt. Þau fyrirtæki sem
tekið hafa erlend lán hafa um þó
nokkurt skeið átt þess kost að
greiða fastar greiðslur af erlendum lánum sem miðaðar eru við
greiðslubyrði þessara lána eins og
hún var 2. maí 2008. Þetta stendur
öllum fyrirtækjum áfram til boða
þar til niðurstöður hafa fengist í
þessum málum og krónan hefur
leitað jafnvægis af sjálfsdáðum.
Við hvetjum alla viðskiptavini
okkar til að leita til viðskiptastjóra
eða ráðgjafa um þær leiðir sem í
boði eru og hvernig við getum
aðstoðað.
Einar Birkir Einarsson

● FÆRÐU BESTU ÞJÓN
USTUNA? Með því að vera
með öll viðskipti á sama stað
færðu betri yfirsýn yfir fjármálin og aukinn ávinning sem felst
til að mynda í betri fríðindum.
Viðskiptavinir Byrs hafa í auknum mæli skráð sig í Vildarþjónustu Byrs enda hefur þjónustan
tekið miklum breytingum. Lögð
er áhersla á að þessi hópur viðskiptavina okkar fái það besta
sem er í boði, bæði hjá Byr og
samstarfsaðilum. Allir sem eru
með launareikning, heimabanka
og kreditkort hjá Byr eiga kost
á að nýta sér þjónustuna en árgjöld kreditkortanna eru niðurgreidd ef ákveðinni veltu er náð.
Meðal annarra fríðinda eru frí
debetkort og frábær tilboð hjá
samstarfsaðilum, sem eru Argentína steikhús, Atlantsolía, Bláa
lónið, Caruso, Greifinn, Hreyfing,
Pro golf, Sambíó, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og Þjóðleikhúsið. Njóttu þess besta og
skráðu þig í Vildarþjónustu Byrs.

Hvað getum við gert fyrir þig?
Þegar heimili standa frammi fyrir skuldavanda
eiga þau oft erfitt með að taka fyrsta skrefið í
að leita sér aðstoðar. Í slíkum tilfellum finnst
mér nauðsynlegt að þau leiti strax til síns viðskiptabanka og kanni hvaða leiðir séu færar.
Við munum þá fara yfir málin með þeim, greina
þarfir þeirra og finna með þeim bestu lausnina. Þau úrræði sem eru í boði eru þó nokkur
og getur verið erfitt fyrir fólk að skilja þau og
meta hvaða lausn henti best.
HVAÐA ÚRRÆÐI ERU Í BOÐI?
Í stuttu máli snýst þetta um að laga greiðslubyrði að greiðslugetu viðkomandi. Það leiðir til
þess að viðskiptavinurinn nær endum saman og

ræður við mánaðarlegar greiðslur sínar. Við hjá
Byr leggjum mikla áherslu á að hraða úrlausnum vegna greiðsluvanda sem mest og hefur því
verið sett saman sérstakt teymi innan Byrs
sem einungis vinnur í þessum málum.
ERLEND HÚSNÆÐISLÁN
Þeir viðskiptavinir okkar sem eru með erlend
húsnæðislán eiga von á þeim endurútreiknuðum í heimabankanum á næstu dögum en lánin
voru endurútreiknuð í kjölfar lagasetningar
frá Alþingi númer 151/2010. Miðað hefur verið
við lægstu óverðtryggðu vexti Seðlabanka Íslands eins og ákvæðið í frumvarpinu gerir ráð
fyrir.

Ýlfa Proppé Einarsdóttir, útibússtjóri Byrs í Hraunbæ.

Komdu í heimsókn. Það er ýmislegt sem ég
og mitt samstarfsfólk getum gert fyrir þig en
fyrst og fremst viljum við fá þig í heimsókn. Við
munum taka vel á móti þér.
Ýlfa Proppé Einarsdóttir

Hver er rétta lausnin fyrir þig?
Hafðu samband við okkur hjá Byr – saman ﬁnnum við réttu lausnina.

Lausnir fyrir heimilin
110% leiðin

Lenging lánstíma

5.000 kr.
fastar greiðslur
erlendra lána

Frysting vaxta og/eða
afborgunarhluta

Greiðslujöfnun

Lausnir fyrir fyrirtæki
Vanskil lögð
við höfuðstól
Sértæk skuldaaðlögun

Beina brautin
Greiðslubyrði erlendra lána
aðlöguð að greiðslugetu
Skilmálabreyting
BYR | Sími 575 4000 | www.byr.is
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● HVERT SKAL LEITA?
Fólk í greiðsluerfiðleikum getur fengið aðstoð og upplýsingar á
nokkrum stöðum:
● Umboðsmaður skuldara veitir fólki sem á í greiðsluerfiðleikum endurgjaldslausa ráðgjöf, sem felst í að aðstoða fólk við að fá yfirsýn yfir fjárhagsstöðuna eins og hún er í dag og leita leiða til úrbóta. www.ums.is
● Íbúðalánasjóður býður upp á nokkur úrræði vegna greiðsluerfiðleika. Helstu leiðir eru samningar, skuldbreyting,
frestun á greiðslum og lenging lánstíma.
● Meðlagsgreiðandi getur leitað úrræða hjá Innheimtustofnun sveitarfélaga vegna vanskila.
www.medlag.is
● Bankar og aðrar lánastofnanir og fjármálafyrirtæki veita ráðgjöf um leiðir til að leysa úr
greiðsluerfiðleikum.
● Hægt er að sækja um réttaraðstoð til nauðasamninganefndar til að standa straum af
kostnaði við að koma á nauðasamningi.
Heimild: Ísland.is

● HVAR SKAL KAUPA BENSÍNIÐ?
Vefsíðan www.gsmbensin.is er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega
og birtar þær tíu stöðvar sem hafa lægsta verðið
hverju sinni. Einnig er hægt að leita eftir landsvæðum.

● LÆKKAÐU SÍMREIKNINGINN Vefsíðan
reiknivel.is aðstoðar fólk við að finna hvaða
þjónustuleiðir fjarskiptafyrirtækjanna henta
því. Við útreikningana er notað uppgefið
verð í verðskrám fyrirtækjanna en ekki er
tekið tillit til pakkatilboða eða vinaafsláttar.

● ORKUSPARNAÐUR Meðalheimili á Íslandi eyðir árlega í kringum 300 til 600 þúsund krónum í orkukaup. Með auðveldum hætti má
draga verulega úr þessum kostnaði með því að spara orku í formi hita,
rafmagns og olíu. Á vef Orkuseturs eru gefin góð ráð varðandi orkusparnað sem vert er að kynna sér. orkusetur.is
HÉR ERU TÍU GÓÐ RÁÐ:

Lækkið innihita niður í 20°C
Slökkvið alveg á raftækjum, ekki skilja þau eftir í biðstöðu
● Hafið glugga lokaða nema við gagngera loftun
● Gangið eða hjólið styttri vegalengdir
● Fyllið ávallt þvottavél og uppþvottavél
● Hafið lok á pottum og pönnum og þekið alla
helluna
● Setjið gluggatjöld fyrir glugga að næturlagi
● Vistakstur með mjúkum akstri og réttum loftþrýstingi í dekkjum
● Ekki byrgja ofna með húsgögnum eða gluggatjöldum
● Farið í sturtu frekar en bað
●
●

Það margborgar sig að gefa sér nægan tíma í matvöruversluninni til að bera saman verð og kjör.

Nokkur sparnaðarráð
Mörgum þykir það
vandasamari list en áður
að láta launin duga út
mánuðinn. Því hefur sjaldnar
verið nauðsynlegra að sýna
útsjónarsemi. Þar getur
margt smátt í sparnaði gert
kraftaverk.
● Að versla alltaf í lágvöruverðs-

verslun er ekki ávísun á lágan matarreikning, sérstaklega ekki sé sú
aðferð notuð að hlaupa í gegnum
búðina og grípa með sér það sem
maður heldur að maður þurfi. Vilji
fólk virkilega spara þarf að fara sér
hægt í gegnum búðina, bera saman
verðið á þeim þremur ananastegundum sem eru í boði, skoða hvaða
ávaxtasafi er á besta tilboðinu og
sértilboðin sem eru breytileg milli
vikna. Því lengri tíma sem þú eyðir
í búðinni, þeim mun líklegra er að
þú þefir uppi hvernig þú getur gert
bestu kaupin.
● Annað gott ráð sem er engin

geimvísindi fyrir marga um þessar mundir enda hafa margir tekið
upp á því á þrengri tímum, er að
gera matseðil fyrir vikuna. Þá er

lagt upp með að versla einu sinni
í viku inn til heimilisins og farið
eftir því sem á að vera í matinn.
Gott er að miða matseðilinn við
hvaða tilboð eru hverju sinni í
matvöruverslunum.
● Til eru sérstakar sparnaðarráðs-

síður á internetinu. Á Facebook
er til að mynda íslensk sparnaðarráðssíða sem heitir einfaldlega
Sparnaðarráð. Flettu henni upp
næst þegar þú skráir þig inn á
Facebook. Eitt nýjasta ráðið á síðunni er að setja sjampó í dæluglas
sem skammtar lítið; þar með notar
maður minna af sjampóinu í
hvert skipti.

til sykurskert. Mögru brauðostarnir eru ódýrari en þeir feitu.“
● Það er ótrúlegt hvað má spara

mikið á einni viku, með mjög einföldu ráði: Ekki kaupa neitt. Ekki
kaupa kertin sem þér finnst þig
nauðsynlega vanta, ekki láta klippa
á þér hárið (sítt hár er hvort eð er
í tísku) og ekki fá þér nýja pottaleppa þótt hinir séu sjúskaðir; notaðu bara tvö viskustykki í staðinn.
Það er ótrúlegt hvað má spara á
einum mánuði með því að ímynda
sér að maður hafi einfaldlega enga
aðra búð en matvöruverslunina til
að versla í.

● Kynntu þér annarra

manna sparnaðarráð, svo
sem á Barnalandi, er.is.
Farðu í leitargluggann
á síðunni og skrifaðu
„sparnaðarráð“. Smá
sýnishorn: „Ef þú ferð með
háar upphæðir í mjólkurvörur, svo sem jógúrt og osta, er hægt
að minnka útgjöldin til dæmis með
því að kaupa súrmjólk og setja út
í hana ávaxtagrauta eins og jarðarberja eða hindberjagraut sem
gefa gott ávaxtabragð og er einnig

Margs konar sparnaðarsíður er að finna
á internetinu, meðal annars á Facebook.

Kynntu þér lán og að
K
aðra
ra
þjónustu Íbúðalánasjóðs
Lán til íbúðakaupa
Lán til endurbóta og viðbygginga
Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)
Úrræði í greiðsluvanda

www.ils.is

Borgartúni 21 | 105 Reykjavík | Sími : 569 6900, 800 6969

fjármál ● 3

MIÐVIKUDAGUR 23. FEBRÚAR 2011

Greiða niður skuldir

Varasjóður

Langtímasparnaður

Lífeyrissparnaður

Sparið með Landsbankanum
Fátt er mikilvægara en að ná góðri yfirsýn
yfir fjármál heimilisins. Til þess að öðlast hana þarf að halda gott bókhald yfir útgjöldin, vita hvað maður ætlar að gera fyrir
peningana sem verða afgangs, vita hvernig
maður ætlar að ávaxta það sem er umfram
og fylgjast vel með ráðleggingum sérfræðinga. Landsbankinn býður þjónustu á öllum
þessum sviðum.
REGLUBUNDINN SPARNAÐUR
Með reglubundnum sparnaði getur þú komið
þér upp varasjóði, sparað til lengri tíma á
sparireikningi með allt frá 500 kr. á mánuði
eða byggt upp eignasafn með áskrift að sjóðum með allt frá 5.000 kr. innleggi á mánuði.
Mánaðarleg kaup í verðbréfasjóði minnka
viðskiptakostnað og draga úr sveiflum í
ávöxtun í samanburði við staka fjárfestingu fyrir stærri upphæð. Í hverjum mánuði hljóta tveir heppnir viðskiptavinir, sem
hafa verið í reglubundnum sparnaði í sjóðum í a.m.k. eitt ár, 20.000 kr. viðbót við eign

sína. Heppnin getur því verið með þeim sem
spara reglulega.

að vera aðgengilegur og án langtímabindingar. Þá getur draumurinn orðið að veruleika án þess að greitt sé fyrir hann eftir á.

GREIÐA NIÐUR SKULDIR
Ein leið til sparnaðar er að greiða niður
skammtímaskuldir. Slík niðurgreiðsla getur
verið skynsamlegasta skrefið í fjármálum
heimilisins. „Lækkaðu yfirdráttinn“ er þjónusta sem Landsbankinn býður viðskiptavinum sem vilja lækka skuldir sínar til skamms
tíma, svo sem yfirdráttarlán eða greiðslukortaskuldir.
Í megindráttum virkar þjónustan þannig að þú gerir samkomulag um að greiða
ákveðna upphæð mánaðarlega til lækkunar á láninu og við bjóðum þér hagstæðari
vaxtakjör.
VARASJÓÐUR
Góður varasjóður getur komið í veg fyrir
að óvænt eða mikil útgjöld, s.s. viðgerðir og
viðhald, kaup á heimilistæki eða sumarfrí
fjölskyldunnar setji fjárhaginn úr skorðum.

LANGTÍMASPARNAÐUR
Það getur borgað sig að hugsa nokkur
ár fram í tímann og byggja upp sjóð með
það fyrir augum að eiga fyrir breytingum á heimilinu, myndarlegri greiðslu inn á
íbúða- eða bílakaup eða safna fyrir framtíð
barnanna. Sjóðurinn verður auðveldlega að
veruleika þegar þú setur þér markmið um
upphaf og endi sparnaðarins.

Lækkaðu yﬁrdráttinn
Með því að setja þér markmið og leggja
fyrir verður til varasjóður þar sem þú færð
vexti í stað þess að borga þá. Sjóðurinn þarf

Fræðsla og fróðleikur
FJÁRHAGUR  BLOGG UM FJÁRMÁL
Á Fjárhag, fjármálabloggi Landsbankans, ritar starfsfólk bankans stuttar og hnitmiðaðar bloggfærslur um fjármál og tengd
efni. Greinarnar á Fjárhag eru
af ýmsum toga, þar á meðal skýringar á fjármálahugtökum, ráðleggingar um fjármál heimilisins, upplýsingar um viðburði á
vegum bankans, ritdómar um
bækur og margt fleira. Meðal
þess sem fjallað hefur verið um
á blogginu er útreikningur vaxta,
verðbólga og verðtrygging, fjármálalæsi ungmenna, fjárhagsleg
markmið og fleira.
Markmiðið með útgáfunni er að
bæta fjármálalæsi almennings.
Við hvetjum viðskiptavini til að
fylgjast með á Fjárhag og senda
okkur ábendingar um áhugaverð
viðfangsefni á netfangið fjarhagur@landsbankinn.is. Fjárhagur er
á heimasíðu bankans, landsbankinn.is.

hald í notendavænu umhverfi þar
sem nær allar færslur hafa verið
flokkaðar sjálfvirkt. Notendur
þurfa ekki að slá neinar tölur inn
sjálfir – heimilisbókhaldið sér um
það fyrir þá. Niðurstöður birtast
myndrænt í kökuritum og þannig fæst einstök yfirsýn yfir það
hvernig útgjöld skiptast niður í
einstaka útgjaldaflokka.

Námskeið
um réttindi
lífeyrisþega

HELSTU KOSTIR

● Fyrsta sjálfvirka heimilisbókhaldið
● Enginn innsláttur í Excel og engir
útreikningar
● Þú velur hvaða reikningar og kort
mynda kökuritið
● Færslurnar eru flokkaðar fyrir þig
● Hægt er að endurnefna og endurflokka færslur

HEIMILISBÓKHALDIÐ Í TÖLVUNNI
Heimilisbókhaldið í Einkabankanum er þjónusta sem veitir þér
góða yfirsýn yfir fjármál heimilisins á myndrænan hátt. Heimilisbókhaldið er mjög einfalt
og auðskilið og því fylgir engin
fyrirhöfn og enginn kostnaður.
Með einum smelli í Einkabankanum birtist fullbúið heimilisbók-

Samkvæmt könnun PricewaterhouseCoopers, sem framkvæmd
var haustið 2010, eru netbankanotendur á Íslandi ánægðastir með netbanka Landsbankans.
Heildaránægja með Einkabankann mældist 4,51 af 5 mögulegum.
Síðastliðið vor var þjónusta við
Einkabankanotendur bætt enn
frekar þegar ný farsímalausn
var kynnt og geta viðskiptavinir
bankans nú sinnt bankaviðskiptum sínum hvar og hvenær sem er
í símabankanum á l.is.

24. febrúar – Árbæjarútibú, Kletthálsi
3. mars – Hornafjörður – Ekra, Víkurbraut
10. mars – Vesturbæjarútibú, Hagatorgi

Farið verður yfir núgildandi reglur á réttindum
og greiðslum lífeyrisþega hjá Tryggingastofnun.
Skráning og nánari upplýsingar á vef bankans
og í síma 410 4000.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

LÍFEYRISSPARNAÐUR
Með lífeyrissparnaði getur þú byggt upp
langtímasparnað sem veitir þér meiri
möguleika á auknum ráðstöfunartekjum á
efri árum og sveigjanlegum starfslokum.
Við viljum ráðleggja þér að huga að lífeyri
með samspili lögbundins lífeyrissparnaðar,
viðbótarlífeyrissparnaðar og reglubundins
sparnaðar.
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● SKATTFRAMTAL
Á NETINU Vefframtal
einstaklinga verður opnað í
byrjun mars, ásamt umsókn um
frest. Skilafrestur er til 23. mars
en framlengdur frestur er
til 29. mars.
Á vefsíðunni
www.skattur.
is er hægt
að fá upplýsingar um
allt sem snýr
að skattframtalinu, bæði
leiðbeiningar um
útfyllingu skattskýrslunnar og svör við ýmsum
vandamálum sem geta komið
upp við skráningu gagna.
www.skattur.is

● AÐ FORÐAST

GREIÐSLUVANDA Fáðu
raunverulega yfirsýn yfir útgjöld
og tekjur heimilisins með því að
færa heimilisbókhald.
● Settu þér markmið og fylgdu
þeim eftir. Til dæmis hvaða
útgjaldaliði megi lækka eða
jafnvel losna við.
● Semdu strax við kröfuhafa
ef greiðslubyrði þin er of há
miðað við tekjur. Erfitt getur
verið að snúa við þegar vanskil byrja að hlaðast upp.
● Kynntu þér rétt þinn og
skyldur, til dæmis í skattamálum. Fólk á oft rétt á fleiru
en það gerir sér grein fyrir.
Heimild: www.ums.is

Skattskýrslan enginn höfuðverkur
Margir hafa löngum kviðið því að fylla
út skattskýrsluna. Framtalið er þó
alltaf að verða einfaldara og gagnlegar
upplýsingar aðgengilegri á netinu.
„Fyrir einstakling sem er venjulegur launamaður og ekki í rekstri er framtalsgerðin á
netinu alltaf að verða einfaldari,“ segir Elín
Alma Arthúrsdóttir, sviðsstjóri hjá ríkisskattstjóra. Hún segir þá daga liðna þegar kvíða
þurfti flóknum útreikningum fram á nætur.
„Nei, fjölskyldustemmingin þarf ekki
að fara úr skorðum út af þessu. Framtalið
er orðið mjög aðgengilegt hjá yfirgnæfandi meirihluta fólks,“ útskýrir hún og bendir á nýjung sem kom í gagnið á síðasta ári,
svokallað Einfaldað framtal, þar sem allar
upplýsingar hafa þegar verið settar inn.
„Að uppfylltum ákveðnum skilyrðum opnast þessi útgáfa þegar viðkomandi fer inn á
sitt vefsvæði á skattur.is og ekkert þarf að
gera annað en líta yfir og ýta á Senda. Það
er stefnan hjá okkur að gera sem allra mest
fyrir gjaldandann og við höfum verið að einfalda framtalið gegnum árin en þessi nýjung
er enn einfaldari.“
Elín segir þó alltaf skynsamlegt að renna
yfir upplýsingarnar, hvort eitthvað vanti
og hvort tölur séu réttar. Ef viðkomandi
sér að eitthvað hefur vantað eftir að búið
er að senda framtalið er hægt að fara inn
gegnum þjónustusíðu viðkomandi á skattur.is og senda inn athugasemd. Eftir álagningu er einnig hægt að kæra ef í ljós kemur
að eitthvað hefur misfarist. Elín bendir einnig á ýmsar gagnlegar upplýsingar á vef
Ríkisskattstjóra, rsk.is.
„Þar er meðal annars að finna reiknivélar

Einfaldað framtal var tekið í gagnið á síðasta ári en þar hafa allar upplýsingar þegar verið settar inn og ekkert þarf
annað að gera en senda.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

þar sem hægt er að reikna til dæmis út hvað
viðkomandi á að fá í barnabætur eða vaxtabætur eftir þeim forsendum sem settar eru
inn. Einnig getur fólk sent inn fyrirspurnir um einstök mál og fengið leiðbeiningar,“
bendir Elín á og segir fyrirspurnum hafa

fjölgað talsvert eftir hrun. Algengast sé að
fyrirspurnirnar tengist skuldamálum heimilis og fyrirtækja, úttektum á séreignarsparnaði og eftirgefnum skuldum. Yfirleitt fáist
svar samdægurs en það geti tekið lengri tíma
eftir eðli fyrirspurnarinnar.
- rat

Safnað fyrir framtíðinni
5.000 krónur á mánuði er
algengasta upphæðin.

VÍB veitir
sparifjáreigendum
alhliða þjónustu
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„Við hrunið má segja að Íslendingar hafi hætt að leggja fyrir í
sparnað, enda skiljanlegt þegar
mikil óvissa ríkti um eignir þeirra
og skuldir, og fólk þurfti á hverri
krónu að halda sem afgangs var í
launaumslaginu. Nú hefur dæmið
snúist við aftur því mikil aukning
er í reglubundnum sparnaði einstaklinga, þar sem 5.000 krónur
eru algengasta upphæðin, en líka
allt upp í tugi þúsunda á mánuði,“
segir Björn Berg Gunnarsson,
fræðslustjóri VÍB – Eignastýringar Íslandsbanka sem þjónar
viðskiptavinum á sviði almenns
sparnaðar, eignastýringar, verðbréfaviðskipta og lífeyrismála.
„Í kjölfar hrunsins lærðu margir hversu miklu ódýrara það er að
spara fyrir hlutunum en að taka
lán eða yfirdrátt, en það er afar
dýr lífsmáti. Nú sjáum við marga
stofna reikninga sérstaklega
eyrnamerkta utanlandsferðum
eða öðru sem til stendur að kaupa
og aftur er orðið algengt að fólk
spari fyrir börnin sín, en þá leggur það inn mánaðarlega ákveðna
upphæð á Framtíðarreikning sem
bundinn er til 18 ára aldurs eða
verðtryggða ríkisskuldabréfasjóði,“ segir Björn, en báðir kostir fela í sér lágmarksáhættu og
peningarnir halda verðgildi sínu.
„Það er góð hugmynd að safna í
sjóð handa börnum og jafnvel þótt
upphæðin sé ekki há á mánuði er
hún fljót að safnast upp. Þannig

Björn Berg Gunnarsson, fræðslustjóri VÍB, segir æ fleiri foreldra vera farna að leggja
fyrir með framtíð barna sinna í huga, en þá getur safnast dágóð upphæð sem nýtist
þeim sem gott start við fyrstu íbúða- eða bílakaup.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

getur barn keypt sér bíl án þess
að taka lán þegar það nær bílprófsaldri, sett upphæðina í útborgun
á íbúð eða notað peningana sem
skólasjóð,“ segir Björn og útskýrir að liðinn sé sá hugsunarháttur
að börnin eigi að vinna sjálf fyrir
sínum bíla- eða íbúðakaupum, eins
og algengt var.
„Í dag vilja foreldrar veita
börnum sínum veganesti út í lífið
svo þau þurfi ekki strax að dragnast með lánaskuldir. Þetta eru
enda háar upphæðir að punga út
á einu bretti á meðan fæstir finna
fyrir því að spara með svo lágri
upphæð á mánuði,“ segir Björn
og bætir við að hugsunarháttur Íslendinga hafi breyst til mikils batnaðar í kjölfar efnahagslægðarinnar sem dunið hefur á
landsmönnum.

NÝ TÆKIFÆRI HANDAN VIÐ HORNIÐ
„Fólk er orðið meðvitaðra en áður
og veit að það þarf að hugsa vel um
peningana sína. Það fylgist betur
með, hringir meira, kemur oftar
og spyr betri spurninga en áður.
Þetta er því mikil og jákvæð breyting, og þótt innlánsvextir séu lágir
nú þarf að hafa í huga að landslagið mun breytast og hér munu ekki
alltaf ríkja gjaldeyrishöft og ládeyða á verðbréfamarkaði. Því þarf
fólk sem er að leita að góðri ávöxtun
að vera tilbúið að grípa tækifærin
þegar þau skapast. Hlutirnir geta
gerst hratt og því er mikilvægt að
vera í góðu sambandi við sinn tengilið hjá banka eða eignastýringu. Nú
bjóðast til dæmis eignastýringarsjóðir sem vakta markaðinn og taka
þátt í nýjum tækifærum eftir því
sem aðstæður breytast og batna.“

