Jak przygotować się
do wyjazdu zagranicznego
pod kątem finansowym?
PRAKTYCZNY PORADNIK O TYM, JAK NIE ZOSTAĆ NA LODZIE W SŁONECZNYM KURORCIE

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WYJAZDU ZAGRANICZNEGO POD KĄTEM FINANSOWYM?

Finansowych przygotowań do zagranicznego wyjazdu nie
ma co zostawiać do ostatniej chwili. I nie mam tu na myśli
wyłącznie wykupienia wycieczki, biletów lotniczych czy
zakwaterowania. Chodzi przede wszystkim o waluty obce.

Średnia kwota wymieniana przez osobą wyjeżdżającą
na wakacje za granicą to 900 euro (tak wynika z szacunków
serwisu Walutomat.pl). W zależności od wybranej formy
zakupu waluty (wymiana internetowa, kantor stacjonarny,
wymiana w banku lub wypłata środków w zagranicznym
bankomacie), różnica w koszcie wynieść może nawet
kilkanaście procent. Jednak przyjmując „tylko” 10%
robi się różnica w okolicach 350 zł, a więc całkiem dużo.
I na pewno lepiej by ta kwota została po Twej stronie
(bez względu czy potraktujesz ją jako oszczędności czy
jako większe środki na wydatki), niż po stronie kantorów,
banków czy innych instytucji uczestniczących w wymianie.
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Z czym za granicę?
I gotówka, i karta płatnicza ma swoje zalety, ale i wady.
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, wygodę, akceptację
danej formy płatności, jak i koszty nie sposób wskazać
faworyta, więc najlepiej połączyć oba rozwiązania. Weź
ze sobą wystarczająco dużo gotówki (bo zapłacisz prawie
wszędzie i za wszystko oraz nie poniesiesz dodatkowych
kosztów w postaci opłat czy prowizji za przewalutowanie),
ale nie zapominaj też o karcie – najlepiej walutowej
– traktując ją jednak jak koło ratunkowe. Będziesz
mieć ją na wypadek niespodziewanych wydatków
albo do płatności w miejscach, w których gotówką
nie zapłacisz (np. w wypożyczalniach samochodów).

3

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WYJAZDU ZAGRANICZNEGO POD KĄTEM FINANSOWYM?

Jak wymienić walutę?
Czas to pieniądz, więc najlepiej byłoby wymienić szybko,
a do tego i tanio (ot, oszczędność nawet podwójna!).
Wymiana internetowa jest więc rozwiązaniem
optymalnie dopasowanym do takich oczekiwań.
Wymieniać możesz bowiem po najniższych kursach
i ograniczonej prowizji, a do tego szybko – środki
dzięki przelewom wewnętrznym pomiędzy rachunkami
w tym samym banku pojawiają się bardzo szybko.
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Konto walutowe
i karta w walucie
obcej? Jak wybrać?
Jeśli wymieniasz walutę internetowo to niezbędnym
jest konto, z którego środki w gotówce będziesz mógł
podjąć. Wypłacając w oddziale – przy większych kwotach
– pamiętaj o awizowaniu podjęcia środków. Sprawdź
też, czy dana placówka posiada kasę obsługującą
waluty. Tego typu rachunki całkiem często prowadzone
są za darmo (jeśli nie zamówisz karty) lub warunki
do spełnienia, zwalniające z opłat są bardzo proste.
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Do konta walutowego warto też wyrobić kartę. To właśnie
ta karta, którą warto wziąć na zagraniczne wojaże.
Najlepiej jeśli będzie w walucie lokalnej. Unikniesz wtedy
ewentualnych opłat za przewalutowanie przy okazji
płacenia tą kartą, bądź przy wypłatach w bankomacie
albo podwójnego przewalutowania, które możesz odczuć,
gdy transakcja zostanie rozliczona najpierw z waluty
lokalnej na rozliczeniową, a później na PLN. Musisz jednak
uwzględnić, iż banki w Polsce wydają karty przede wszystkim
tylko do kont w EUR, USD i GBP. Oczywiście sprawdź,
ile kosztuje wyrobienie i/lub posiadanie takiej karty
(warunki bywają różne: niekiedy, by uniknąć opłat wystarczy
na przykład kilka transakcji nawet na drobne kwoty).
Gdzie najlepiej założyć takie konto? Nie szukaj daleko.
Być może Twój bank, w którym posiadasz już konto
osobiste, ma dobrą ofertę w zakresie konta walutowego?
Zaletą wyboru tej opcji jest sposób na szybkie
otwarcie rachunku walutowego. W tej sytuacji możliwe
powinno to być zazwyczaj bez wybierania się do
banku. Konto założysz w bankowości internetowej.
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Jeśli jednak konto w Twym obecnym banku ma słono
kosztować, to sprawdź ofertę konkurencji. Często można
posiadać sam rachunek walutowy (bez zakładania
konta PLN). No i przede wszystkim pamiętaj, że
założenie takiego rachunku nie zwiąże Cię z bankiem
na wieczność ;) W każdej chwili, gdy rachunek będzie
Ci niepotrzebny, możesz go po prostu zamknąć.
Gdy już zakupisz walutę przez Internet (co zająć może
kilka minut) jedynym czasochłonnym wyzwaniem
pozostanie wypłata środków w kasie banku. No ale to
wymaga już zaangażowania podobnego jak pofatygowanie
do kantoru stacjonarnego. A gdy kilkadziesiąt minut
odnieść do wspomnianej oszczędności rzędu 10% różnicy
przy wymianie walut, to zysk wychodzi całkiem spory.
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Czym prędzej
podejmiesz działania,
tym lepiej
Bazując na powyższym łatwo wyciągnąć wnioski dlaczego
wymiany walut nie warto zostawiać „za pięć dwunasta”,
czyli na krótko przed wyjazdem. Jeśli zdecydujesz się
założyć konto walutowe (to akurat może potrwać kilka
chwil w przypadku wniosku online) i zamówić kartę do
konta, to uwzględnić musisz czas na jej dotarcie (banki
dają sobie zazwyczaj do dwóch tygodni na jej przesłanie).
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Ale w kontekście przygotowania walut przed wyjazdem
z odpowiednim wyprzedzeniem nie mam na myśli
wyłącznie aspektów technicznych. Chodzi też o pewną
strategię. Można zostawić wymianę do ostatniej chwili,
ale wtedy ryzykujesz trafienie w niezbyt korzystny kurs
(rynki podatne są na chwilowe większe wzrosty notowań
z powodu dynamiki zmian geopolitycznych). Dobrze więc
wymianę rozłożyć w czasie – np. co miesiąc kupując tylko
kilkadziesiąt lub kilkaset jednostek waluty. Uśrednisz
wtedy cenę takich zakupów i na pewno unikniesz dzięki
temu nabycia całej kwoty w momencie, w którym kurs
mógł być akurat najmniej opłacalny. Ale być może, jeśli
walizki masz już spakowane, to akurat ta moja ostatnia
z porad przyda Ci się, ale już na kolejne wakacje :)
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O autorze

O Walutomacie

Mr. Złotówa – bloger wyłapujący
najlepsze okazje bankowe, autor bloga
Bankobranie. Podpowiada Czytelnikom,
jak dzięki bankom osiągać dodatkowe zyski
w budżecie domowym. Pisze o premiach
za otwarcie konta, okazjach do zdobycia
nagród od banków i zwrotach za płatności
kartą oraz o najkorzystniejszych lokatach.
Jako ekspert z dziedziny finansów
osobistych gościł na antenie: Dzień Dobry
TVN i Pytanie na Śniadanie w TVP2. O jego
imponujących zarobkach z bankobrania
pisały ogólnopolskie media (Gazeta.pl,
INNPoland.pl, Money.pl, NaTemat.pl).

Walutomat.pl zaistniał jako pierwszy w Polsce serwis umożliwiający
wymianę walut przez Internet. Działa w oparciu o ideę peer to peer, czyli
wymianę walut pomiędzy użytkownikami serwisu. Internauci między sobą
ustalają kurs, po jakim dokonują transakcji. Ta forma doskonale przyjęła się
na rynku, a Walutomat jest niekwestionowanym liderem wśród platform
wymiany walut online. W serwisie zarejestrowało się ponad 220 tysięcy
użytkowników, którzy wymienili w nim walutę wartą ponad 25 mld zł.

PRZEJDŹ DO WALUTOMATU

