
JAK OSZCZĘDZAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA? 

Od momentu, gdy dowiadujemy się, że na świecie ma pojawić się nasza pociecha, zaczynamy myśleć o 
tym, by zapewnić jej odpowiedni byt. Każdy rodzić chce dać swojemu dziecku wszystko, co najlepsze, 
dlatego warto pomyśleć o tej kwestii nie tylko z perspektywy „tu i teraz”, ale też bardziej przyszłościowo.
  
Młody człowiek, wkraczający w dorosłość poradzi sobie znacznie lepiej, mając na koncie zgromadzone 
środki. W jaki sposób zabezpieczyć przyszłość swoich potomków? Co zrobić, by efektywnie odłożyć na 
przyszłość dziecka?
  
Przede wszystkim im szybciej zaczniemy działać, tym lepiej. Oczywiście nie chodzi o to, by pochopnie 
podjąć decyzję, ale o to, by zbyt długo nie odwlekać jej w czasie, w którym na koncie mogłoby już coś 
rosnąć. Na początek warto także ustalić cel. Chcemy inwestować w jeden obszar? A może lepiej podzielić 
fundusze w ten sposób, by niektóre wypłacić szybciej, a inne nieco później.  

Mamy dla Ciebie kilka pomysłów, które być może pomogą Ci wybrać sposób i formę gromadzenia 
oszczędności. 

Polisa posagowa 

Fundusze inwestycyjne

Świetną opcją, by zabezpieczyć dziecko na przyszłość 
jest polisa posagowa. Na czym polega ta forma 
funduszu? Najczęściej zakłada ją jedno z rodziców. 
Działanie jest proste. Raz na jakiś czas – opcjonalnie 
– może to być raz na miesiąc, raz na kwartał, czy jak 
wygodniej, wpłaca się na polisę konkretną sumę 
pieniędzy. Ta z kolei zostaje podzielona na 2 części – 
ochronną i oszczędnościową. Gdy umowa się kończy 
po kilku latach, pieniądze trafiają do ubezpieczonego. 
Środki na takiej polisie można gromadzić nawet 25 
lat. W przypadku śmierci ubezpieczającego, 
wpłacanie umówionej sumy, do końca trwania umowy 
leży po stronie ubezpieczającego. Z pomocą polisy 
posagowej można uzyskać odszkodowania, rentę czy 
inne świadczenia.  

To jedna z najpopularniejszych metod odkładania pieniędzy. Możemy ulokować pieniądze na przyszłość 
naszego dziecka np. w obligacje lub akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. 
Do wyboru mamy także ofertę funduszy surowcowych lub spółek zagranicznych. W tej sytuacji warto 
skorzystać z pomocy specjalisty, który będzie czuwał, aby naszych aktywów nie dotknął zbyt duży spadek. 
Na czym polega inwestycja? Rodzice wpłacają pieniądze, które przelicza się na jednostki uczestnictwa w 
danym funduszu. W tego typu rozwiązaniach warto zapoznać się z informacją na temat ryzyka 
inwestycyjnego. W funduszach inwestycyjnych można zarobić więcej niż na lokacie bankowej, 
ale można także ponieść stratę.
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Lokaty 

Konta oszczędnościowe 

Zakładając lokatę, musimy wpłacić na nią określoną 
sumę pieniędzy, która będzie rosła, w zależności od 
ustalonego z bankiem oprocentowania. Z góry wiemy, ile 
na lokacie zyskamy. Lokaty to także bezpieczne 
rozwiązanie, ponieważ oszczędności w bankach objęte są 
gwarancjami do równowartości 100 tys. euro. Można 
zdecydować na jaki czas lokujemy pieniądze. Produkt jest 
jednak mało elastyczny. To znaczy, że nie można 
swobodnie wpłacać i wypłacać pieniędzy, bo lokatę 
zawiera się na określony czas, a w przypadku jej zerwania 
z reguły tracimy naliczone odsetki.

Ogromnym plusem posiadania konta oszczędnościowego jest fakt, że gromadzone na nim pieniądze stale 
pracują, w zależności od oprocentowania. Dużą zaleta tego typu kont jest także to, że jest elastyczne. 
Możemy w zależności od sytuacji wpłacać na nie środki, ale też wypłacać np. w nagłej sytuacji, co może 
wiązać się z opłatą lub prowizją. Przed założeniem konta osobistego warto zapoznać się z ofertą różnych 
banków i wybrać ten, który oferuje najkorzystniejsze oprocentowanie kont oszczędnościowych. Część z nich 
proponuje swoim klientom rozmaite premie i benefity – nie tylko na start, ale także w trakcie 
oszczędzania.

Obligacje 

Obligacje – w uproszczeniu to pożyczka, której udzielamy państwu (obligacje skarbowe) lub prywatnym 
firmom (obligacje korporacyjne). Jest to zatem stosunkowo bezpieczna forma odkładania pieniędzy, 
chociaż obligacje korporacyjne obarczone są znacznie większym ryzykiem niż te emitowane przez 
państwo. W przypadku obligacji skarbowych państwo musi po zakończeniu trwania obligacji zwrócić 
wpłacony kapitał wraz z góry założonymi odsetkami.  

Inne formy 

Dobrym sposobem, by zabezpieczyć przyszłość naszego dziecka jest także kupno wartościowych 
surowców. Zakup np. sztabki złota to sprawa dość prosta – wystarczy mieć gotówkę. To dobra propozycja, 
jeśli na przykład ktoś chce sprawić naszemu dziecku wartościowy prezent z okazji jakiegoś większego 
święta. Złoto jest elegancką i korzystną formą ulokowania środków. Można je łatwo przerobić i 
spieniężyć.  Nawet najmniejsze wpłaty odkładane regularnie, w ciągu kilku lat mogą stać się całkiem 
sporą sumą. Wybierając formę oszczędzania, pamiętaj przede wszystkim o tym, by inwestować w 
fundusze, których działanie rozumiesz. Korzystaj z rozwiązań nieobarczonych wysokim ryzykiem. Dzięki 
temu Twoje dziecko za kilka lat będzie mogło cieszyć się dużo łatwiejszym startem w dorosłość! 

Nawet najmniejsze wpłaty odkładane regularnie, w ciągu kilku lat mogą stać się całkiem sporą sumą. 
Wybierając formę oszczędzania, pamiętaj przede wszystkim o tym, by inwestować w instrumenty, 
których działanie rozumiesz.
Dzięki temu Twoje dziecko za kilka lat będzie mogło cieszyć się dużo łatwiejszym startem w dorosłość!
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