10 Dicas sobre Como Lidar com Dinheiro
•

Procure obter uma visão geral do dinheiro que tem disponível, fazendo uma
lista do dinheiro que entra e dos seus gastos fixos.

•

Numa caderneta de poupança/depósito, procure reservar – sempre que
possível – uma parte do 13° salário para emergências, como por exemplo,
para despesas com o dentista, conserto ou compra de uma nova televisão,
etc.

•

Procure reduzir o trabalho ocasionado pelo pagamento de suas contas
mensais normais, tais como aluguel/renda, plano de saúde, creche, telefone
celular (telemóvel) etc, autorizando seu banco a fazer débito automático em
conta ou autorizando diretamente o credor (seguradora, swisscom,
imobiliária, etc) a fazê-lo.

•

Procure pagar os impostos e os seguros mensalmente através de débito
automático em conta pelo banco ou pelo credor.

•

•

Pague seus impostos mensalmente diretamente na receita federal.

•

Os impostos importam sempre altas faturas. Informe-se na internet ou
diretamente junto à receita federal sobre qual será o valor dos impostos para o
ano em decurso. Aqui, o calculador automático de impostos da receita federal:
http://www.estv2.admin.ch/d/dienstleistungen/steuerrechner/steuerrechner.htm

•

Preencha a sua declaração de imposto de renda ou procure alguém para auxiliálo. Não deixe de entregar sua declaração, caso contrário, poderá vir a pagar
multa ou ter que pagar impostos muito altos, calculados pela média.

Abra uma caderneta de poupança/depósitos e economize mensalmente as
reservas destinadas às férias, gastos mais altos e outras faturas anuais.
► Deixe no banco, na sua conta corrente normal, a quantia reservada aos
gastos normais mensais
(Alimentação, lazer, vestimentas…).

•

As despesas com moradia inclusive os gastos com adicionais não devem
ultrapassar o montante de 25% do salário total que a família tem à disposição.

•

Cartões de Débito e Crédito são práticos mas facilitam muitas vezes o gasto
menos controlado. Quem tem mais de um cartão em uso, tem a tendência a
perder logo a noção dos gastos efetuados. O melhor é usar somente um
cartão, ou melhor ainda, não usar nenhum, pagando sempre com dinheiro.
Vide o verso da folha

•

Nem sempre é fácil de se saber, qual seguro é adequado. Informe-se corretamente sobre os seguros que já paga, verificando se são suficientes ou
não, ou mesmo, se há seguros desnecessários que estão sendo pagos.

•

Se precisar fazer um crédito junto ao banco, verifique detalhamente as condições de pagamento, não importando se se trata de um crédito particular ou
de um contrato de leasing.
Verifique minunciosamente o seguinte:
• Eu tenho um orçamento financeiro que comporte um empréstimo?
• Será que alguma coisa vai mudar na minha situação financeira enquanto estou
pagando o empréstimo/leasing?
• Dá para eu realmente pagar as mensalidades deste empréstimo sem interrupções
até o fim do contrato?
• Se eu vier a ter dificuldades, como posso solucionar possíveis problemas
financeiros durante a vigência do contrato? Este contrato me oferece alguma
proteção (por ex., em caso de desemprego, separação/divórcio, etc.)?
• Que consequências vou encarar, caso eu não consiga pagar todo o empréstimo de
volta ou tenha que rescindir o contrato? O que isto vai significar para mim?
• Recomendamos muito cuidado com Agentes Financeiros: alguns agentes visam
somente o compromisso final com a assinatura do contrato para receberem suas
comissões de venda, não orientando corretamente o interessado sobre os riscos
que pode vir a ter.
Muitas destas perguntas não são fáceis de serem respondidas. Recomendamos a
todos os interessados a sempre procurarem uma orientação profissional na área
financeira antes de assinarem qualquer contrato ou contraírem dívidas.

•

Se acontecer, mesmo assim – e por qual motivo for – de você não conseguir
saldar suas dívidas como previsto, recomendamos que procure o centro de
apoio em casos de problemas financeiros e de liquidez e dívidas: ‘Budget- ou
Schulden-beratungsstelle’.
www.budgetberatung.ch

www.caritas-schuldenberatung.ch

Informações
Diversos exemplos de lista orçamentária para
várias situações individuais
(familiares, pessoas que vivem sozinhas
aprendizes profissionais)
Modelos de lista orçamentária

Como organizar a sua poupança/economia pessoal
Prevenção no orçamento familiar e educação
financeira
Empréstimos/Leasing
Protestos em Cartório/Penhora
Saneamento de dívidas, faléncia particular
Modelos de correspondência

Endereços
Budgetberatungsstellen
(Centros de Apoio em casos de Problemas financeiros
e Liquidez)

Schuldenberatungsstellen
(Centros de Apoio em casos de Dívidas)

Outros endereços úteis
Sozialdienst der Wohngemeinde, Jugend- und Familienberatungsstelle, Caritas
(Serviço Social do Centro de Aconselhamento Comunal, para Famílias e Jovens. Caritas)

