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Jak ušetřit po Vánocích v pěti jednoduchých krocích
Praha 14. ledna 2019 – Jen málokdo může říct, že Vánoce nijak neovlivnily jeho rozpočet.
Také díky tomu se lednu říká měsíc utažených opasků. Ale to v žádném případě
neznamená, že se musíme hned radikálně omezovat. Klíčem ke všemu je primárně mít
přehled o svých výdajích. Díky tomu dokážete jednoznačně rozlišit, kde se vydat
musíte a kde je naopak prostor pro šetření. Tohle a další čtyři tipy vám dokážou
zachránit drobný obnos, se kterým byste se jinak mohli rozloučit.
1. Mějte přehled o svých výdajích
Jestliže budete mít přehled o všech
svých výdajích, máte už z poloviny
vyhráno. Toto platí hlavně v případě,
když v průběhu měsíce běžně utrácíte a
ve výsledku máte na účtě mnohem
méně, než jste si mysleli. A i když se
snažíte v paměti vypátrat konkrétní věc,
za co jste vydali tolik peněz, žádný
abnormální výdaj vás nenapadne.
Naštěstí jsou už i jiné způsoby, jak se o
platbách dozvědět, než jen psaní si
všech transakcí na papír. Některé chytré
platební aplikace, jako například ta od
Twista, mají přehledně zobrazené
veškeré transakce a vy si tak můžete
velmi jednoduše zjistit, za co nejčastěji
utrácíte. Zároveň vidíte celkovou sumu nákladů za daný měsíc a kolik vám zbývá do
přečerpání limitu, takže hned víte, jestli můžete ještě směle utrácet, nebo budete muset
sundat nohu z plynu.
2. Pravidelně si kontrolujte platby
Pokuste se ohlídat termíny za platbu – můžete ušetřit peníze, které lze použít na něco
mnohem užitečnějšího. Stačí jeden příkaz po splatnosti a penále naskakují. Zároveň není od
věci si jednou za čas zkontrolovat, které trvalé příkazy platíte. Je dost možné, že si stále
předplácíte službu, kterou již nějakou dobu nevyužíváte, a zbytečně tak vyhazujete peníze
oknem.
3. Zjistěte si, jaké má váš účet výhody
Není nic jednoduššího než naplno využívat všech výhod, které máte k dispozici. Většinou
ani netušíte, co všechno je bezplatně. „V ceně našeho účtu Twisto Premium je zdarma
cestovní pojištění, a to dokonce pro celou rodinu. Nemusíte si nic zařizovat ani aktivovat,
vše je již připraveno díky spolupráci s pojišťovnou UNIQA,“ říká Michal Šmída, CEO
společnosti Twisto. „Tento účet je jako stvořen pro lidi, kteří často cestují do zahraničí,
protože díky němu ušetří také výrazné částky na směnném kurzu,“ dodává Šmída. Řada
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společností, samozřejmě včetně Twista, nabízí i možnost vrácení určité částky za provedené
transakce, tzv. cashback. Rozhodně se s výhodami svého účtu seznamte.
4. Naučte se dávat peníze stranou
Ačkoli to slýcháme již od dětství a zní nám to jako
klišé, měli bychom se snažit dávat si nějaké
peníze bokem. Nemusí to být hned obrovské
částky, ale důležité je nastavit nějaký systém. Co
například 10 % z výplaty? Pokud je to příliš,
zkuste se vrátit v čase k oblíbenému prasátku.
Můžete do něj dávat drobné pokaždé, když
přijdete domů z práce, nebo například každou
padesátikorunu, kterou budete mít u sebe. Může
se to zdát jako maličkost, ale sami budete
překvapeni, kolik tímto způsobem dokážete za rok
ušetřit.
5. Odměňte se
Opravdu čtete správně, avšak nechápejte to hned jako podněcování k bezhlavému utrácení.
Psychologicky na nás fakt, že na konci čeká odměna, prostě působí. Jde o drobnost, na
kterou se budete těšit a možná právě díky ní nesejdete z cesty. Bude to dobrý zákusek z
oblíbené cukrárny nebo nová knížka? Ještě líp může fungovat zapojení partnera, se kterým
se můžete navzájem motivovat a vymýšlet si společné odměny, ale také tresty po nesplnění
daných pravidel.

Více o Twisto
Twisto je platební aplikace spojená s kartou Mastercard, která přináší moderní způsob placení. Díky Twisto
účtu mohou uživatelé platit internetové nákupy na jedno kliknutí, složenky a faktury hradit jejich vyfocením v
mobilní aplikaci a kdekoliv jinde využít k placení Twisto kartu nebo speciální platební náramek. Navíc s
nejvýhodnějším kurzem pro platby v zahraničí. Všechny nákupy Twisto agreguje v přehledné mobilní aplikaci a
zákazník je pohodlně uhradí najednou na konci měsíce. Více informací na www.twisto.cz.

