Zarabianie na akcjach – jak zacząć?
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Zarabianie na akcjach jest w powszechnym odczuciu łatwym sposobem na zamożność. Nie jest to
niestety do końca prawda. Powodzenie inwestycji związane jest z wieloma zagrożeniami, które od nas
nie zależą. Wartość danej akcji będzie zależna nie tylko od kondycji danego przedsiębiorstwa. Równie
ważne może być na przykład otoczenie, w jakim działa przedsiębiorstwo lub też nawet nastroje
inwestorów.
Nierozważne inwestowanie może prowadzić do straty całego kapitału. Warto o tym pamiętać
przed rozpoczęciem naszej przygody na giełdzie. Co trzeba zrobić w przypadku, kiedy interesuje nas
inwestowanie na giełdzie. Poniżej tekst, który może być inspiracją.

Po pierwsze: wiedza
Dla początkującego inwestora najważniejsza powinna być wiedza na temat funkcjonowania Giełdy
Papierów Wartościowych. Każda osoba, która chce grać na giełdzie powinna znać specyfikę
funkcjonowania tego rynku, zasady, które nim rządzą czy też historię. Ważna jest też orientacja w
rodzajach papierów wartościowych, które notowane są na giełdzie czy też strategii zakupu i sprzedaży
papierów wartościowych. Wejście na rynek giełdowy jest oczywiście możliwe bez konieczności
przechodzenia tego etapu. Musimy się jednak liczyć z tym, że ryzyko, które podejmiemy w takim
przypadku może być ogromne.
Dlatego warto zdobywać wiedzę. Wiedza oczywiście całkowicie nie znosi ryzyka inwestowania na
giełdzie papierów wartościowych. Dzięki posiadaniu odpowiedniej wiedzy możemy nasze decyzje
podejmować jednak znacznie bardziej świadomie. Gdzie zdobywać wiedzę? Ważna jest wiarygodność
źródeł. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych udostępnia wiele materiałów edukacyjnych na
swoich stronach internetowych. Podobne materiały udostępniają również niektóre banki czy też
wiodące biura maklerskie.

Po drugie: konsekwencja
Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych wymaga bycia na bieżąco. W przypadku gry na
giełdzie musimy codziennie śledzić rynek i analizować przychodzące do nas wiadomości. Często
jedna wiadomość może obniżyć kurs nawet o kilkanaście procent w ciągu jednej sesji. Dlatego ważna
jest konsekwencja w działaniu i śledzenie na bieżąco rynków. Taki nawyk powinniśmy nabyć już przed
założeniem rachunku maklerskiego.
Przydatna może okazać się oficjalna aplikacja mobilna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
W aplikacji znajdziemy skondensowane dane na temat kursów indeksów, akcji i innych instrumentów

finansowych. Ważną częścią są informacje dotyczące spółek notowanych na parkiecie. Innymi
źródłami informacji może być prasa branżowa, portale tematyczne a także witryny internetowe firm
notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Tutaj, podobnie jak w poprzednim punkcie ważne
jest zaufanie wiarygodnym źródłom.

Po trzecie: próbny rachunek maklerski
Sama wiedza i konsekwencja to nie jest wszystko. Musimy ją spożytkować w praktyce. Jednak w
przypadku inwestowania na giełdzie taką praktykę możemy nabyć bez konieczności ryzykowania
naszych funduszy. Wystarczy do tego rachunek maklerski demo. Jest to rachunek, który umożliwia
zapoznanie się ze specyfiką tego typu narzędzi oferowanych przez biura maklerskie. Jednak na
demonstracyjnym rachunku maklerskim nie posiadamy prawdziwych pieniędzy i nie dokonujemy
prawdziwych transakcji.
Taki rachunek służy do testowania swojej wiedzy o funkcjonowaniu giełdy papierów wartościowych.
Za pomocą takiego rachunku możemy też ćwiczyć własne strategie handlu. Należy jednak pamiętać o
dużej zmienności rynku kapitałowego. Nawet najlepsza strategia może się na nic nie przydać w
przypadku, kiedy natrafimy na niekorzystne wydarzenia. Rachunek maklerski demo możemy założyć
na stronach niektórych biur maklerskich lub też innych stronach edukacyjnych.

Po czwarte: właściwy rachunek maklerski
Ostatnim etapem naszych przygotowań do gry na giełdzie powinno być założenie rachunku
maklerskiego. Jest to rachunek, na którym będziemy wykonywali transakcje kupna i sprzedaży akcji,
kontraktów terminowych i innych instrumentów. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru odpowiedniego
rachunku maklerskiego? Po pierwsze musimy przyjrzeć się wszystkim opłatom i prowizjom. Opłata za
prowadzenie rachunku, prowizja od wykonanej transakcji na rachunku, prowizja od wpłaty i wypłaty
środków. To tylko część opłat, które możemy ponosić. Warto mieć świadomość wszystkich kosztów.
Po drugie, ważna jest funkcjonalność danego rachunku. Tutaj musimy sprawdzić chociażby, do jakich
rynków będziemy mieć dostęp i jakie narzędzia dodatkowe przydatne w inwestowaniu otrzymamy w
naszym pakiecie.

Jak nie inwestować?
Chęć szybkiego zarobku skłania wielu internautów do zainteresowania się różnymi systemami
zarabiania, które dostępne są w polskim internecie. Tutaj może jednak czekać internautę prawdziwe
niebezpieczeństwo. Większość z takich systemów zarabiania nosi znamiona piramidy finansowej.
Może okazać się, że dana strona zniknie z internetu z dnia na dzień, gdy przestanie być wypłacalna.
Dlatego przed powierzeniem komukolwiek naszych pieniędzy powinniśmy wykazać się bardzo dużą
ostrożnością. Minimum działań, jakie powinniśmy podjąć to sprawdzenie danych firmy, która stoi za
przedsięwzięciem. Podmiot powinien mieć odpowiednie uprawnienia do inwestowania naszych
pieniędzy. Dane strony powinniśmy również zweryfikować pod kątem obecności na liście ostrzeżeń
KNF.
Podsumowując, inwestowanie pieniędzy przez internet jest bardzo trudnym zadaniem. Powinniśmy
mieć świadomość tego, że inwestując w akcje jesteśmy narażeni na duże ryzyko straty
zainwestowanych środków. Dlatego przed wypłynięciem na głęboką wodę musimy zdobyć jak
najwięcej wiedzy i praktyki.

Ile idzie przelew do banku?
Ile idzie przelew? Jest to pytanie, które może pojawić się w naszej głowie podczas wykonywania
przelewu lub też oczekiwania na kwotę, która ma pojawić się na naszym koncie. Nie ma jednej
poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Cały proces zależy od wielu czynników. Kiedy otrzymamy nasze
pieniądze? Kiedy wysłany przelew dotrze do adresata? Poniżej postaramy się przybliżyć drogę, którą
idą nasze pieniądze z banku do banku.
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WYKONANIE PRZELEWU I SESJA WYCHODZĄCA
Wykonanie przelewu bankowego wiąże się najczęściej z koniecznością skorzystania z naszej
bankowości elektronicznej. Proces wykonania przelewu w systemie Elixir nie jest trudny. Wystarczy
wpisać konto odbiorcy przelewu, nazwę odbiorcy, tytuł przelewu oraz kwotę, którą przesyłamy.
Podczas wysyłania przelewu powinno się wypełnić jak najbardziej precyzyjnie wszystkie wymagane
pola. Po wypełnieniu formularza przelewu pozostaje nam jego zatwierdzenie za pomocą wiadomości
sms z kodem bankowości internetowej. Opisany powyżej sposób jest najbardziej popularną metodę
wykonania przelewu w systemie Elixir. Lecz na tym nasza wiedza dotycząca przelewów bankowych
zazwyczaj się kończy. Co dzieje się dalej? W pierwszym kroku nasze pieniądze opuszczają bank po
najbliższej sesji wychodzącej. Nasz bank rozlicza przelewy wychodzące w kilku sesjach. Pierwszym
krokiem powinno być więc sprawdzenie, kiedy przypada najbliższa sesja wychodząca w naszym
banku. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze strony internetowej wybranego banku. Tam
powinny widnieć najbardziej aktualne dane. Co dzieje się dalej?

ROZLICZENIE PRZEZ KIR I SESJA PRZYCHODZĄCA
Kolejnym krokiem jest rozliczenie naszego przelewu przez KIR. Pod skrótem KIR kryje się Krajowa
Izba Rozliczeniowa. Jest to instytucja, która pośredniczy w rozliczaniu przelewów zawartych za
pośrednictwem systemu Elixir. Rozliczenie przelewu odbywa się w jednej z trzech sesji, które są
przeprowadzane każdego dnia roboczego. Wyjątkiem jest Wigilia oraz ostatni dzień roboczy. Wtedy
wykonywane są wyłącznie dwie sesje. Do udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie, kiedy
przyjdzie przelew musimy ustalić godzinę najbliższej sesji KIR przypadającą po sesji wychodzącej, w
której został rozliczony nasz przelew. Gdy już wiemy, kiedy przypada najbliższa sesja KIR, to
pozostaje ostatni krok. Jest nim sprawdzenie, o której godzinie odbywa się najbliższa sesja
przychodząca w banku, do którego wysyłamy pieniądze. Podczas takiej sesji księgowane są przelewy,
które zaliczyły już dwa pierwsze przystanki na swojej drodze z jednego banku do drugiego. Warto też
nadmienić, że sesje wychodzące i przychodzące w bankach odbywają się wyłącznie w dni robocze.
Dlatego wysyłając przelew w piątkowe popołudnie możemy spodziewać się, że na koncie adresata
przelewu pojawi się on najwcześniej w poniedziałek rano.

JAK PRZYŚPIESZYĆ PRZELEW?
Powyższy schemat opisuje drogę przelewu wykonanego w systemie Elixir. Elixir to najpopularniejszy i
podstawowy rodzaj przelewu na polskim rynku bankowym. Jego największym ograniczeniem jest
jednak stosunkowo długi czas wykonywania przelewu. Jeżeli zlecany jest on w godzinach porannych

to prawdopodobieństwo, że dojdzie on w tym samym dniu na konto adresata jest dosyć duże. W
przypadku wykonywania przelewu w godzinach popołudniowych przed weekendem możemy
spodziewać się, że odbiorca otrzyma pieniądze po dwóch dniach. Czy można szybciej? Są sposoby,
żeby cały proces przyśpieszyć. Wystarczy skorzystać z jednego z wymienionych poniżej rozwiązań.




Przelew wewnętrzny. W przypadku, kiedy nadawca i odbiorca przelewu posiadają konto w
tym samym banku cała operacja od momentu wysłania pieniędzy do ich otrzymania przez
nadawcę trwa kilkanaście sekund.
Express Elixir. Jest to usługa, która pozwala na wykonanie przelewu w ciągu kilku minut. Nie
jest niestety dostępna we wszystkich bankach. W przypadku, w którym bank odbiorcy
przelewu nie udostępnia takiej usługi, przelewu w systemie Express Elixir zlecić nie można.
Blue Cash. Przelew, którego operatorem jest firma Blue Media. Podobnie, jak w poprzednim
przypadku, jego wykonanie trwa zazwyczaj do kilkunastu minut. Usługa nie jest dostępna
jednak we wszystkich bankach w Polsce.

ILE IDZIE PRZELEW? – PODSUMOWANIE
Podsumowując, droga każdego wykonanego przelewu w systemie Elixir jest stosunkowo prosta.
Składają się na nią cztery podstawowe etapy. Pierwszym z nich jest wykonanie przelewu przez jego
nadawcę. Następnie przelew jest rozliczany w trzech sesjach. To, kiedy przyjdzie przelew zależy od
godzin najbliższej sesji wychodzącej, najbliższej przypadającej po niej sesji rozliczeniowej KIR oraz
sesji przychodzącej, która przypada najbliżej po sesji rozliczeniowej KIR. Łatwo jest więc obliczyć
orientacyjną godzinę pojawienia się przelewu na koncie odbiorcy.

Karta kredytowa od podstaw
Karta kredytowa jest produktem bankowym, który może być doskonałym uzupełnieniem naszego
domowego budżetu. Jest to rozwiązanie, diametralnie różniące się od znanej nam wszystkim karty
debetowej, którą otrzymaliśmy w pakiecie z kontem osobistym. W przypadku karty debetowej
używamy tylko naszych pieniędzy, które posiadamy na koncie osobistym. Korzystając zaś z karty
kredytowej pożyczamy za każdym razem pieniądze od banku. Wiążą się z tym określone
konsekwencje. Jednak rozsądne korzystanie z karty kredytowej może być dobrym rozwiązaniem dla
naszych finansów.
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Karta kredytowa – co to jest limit kredytowy?
Z pojęciem karty kredytowej wiąże się nieodłącznie pojęcie limitu kredytowego w karcie. Limit
kredytowy jest to kwota, którą będziemy mieć do swej dyspozycji na karcie kredytowej. Limit taki
ustalany jest przez bank. Jego ustalenie wiąże się z koniecznością sprawdzenia historii kredytowej
wnioskodawcy a także jego aktualnej kondycji finansowej. Na wysokość limitu kredytowego nie mamy
bezpośrednio żadnego wpływu. Jednak podczas składania wniosku o przyznanie karty kredytowej
musimy zwrócić uwagę na kilka innych czynników.

Karta kredytowa – co to jest okres bezodsetkowy?
Pierwszym z nich jest okres bezodsetkowy. W momencie skorzystania z karty kredytowej w celu
sfinansowania naszego zakupu nasz bank nie będzie nam naliczał żadnych odsetek przez pewien
określony okres. Okres taki właśnie zwie się bezodsetkowym. Nie zwalnia nas oczywiście od
konieczności regularnej spłaty naszego zobowiązania. Jednak zazwyczaj przez około pierwsze dwa
miesiące nie płacimy odsetek. Warto więc, żeby na naszej karcie taki okres odsetkowy był jak
najdłuższy. Okres bezodsetkowy zazwyczaj obowiązuje tylko w przypadku transakcji
bezgotówkowych. Wypłacając pieniądze z bankomatu za pomocą karty kredytowej będziemy musieli
przygotować się na dodatkowe prowizje i opłaty.

Karta kredytowa – na co zwrócić uwagę?
To właśnie na wysokość wszystkich dodatkowych kosztów musimy zwrócić baczną uwagę. Regułą
jest, że dokonując transakcji gotówkowej z karty kredytowej, która będzie polegać na przykład na
wypłacie pieniędzy z bankomatu lub wykonaniu przelewu środków z karty na inny rachunek będziemy
musieli zapłacić kilkuprocentową transakcję od wielkości operacji. Dlatego też kilkutysięczny przelew
na nasze konto osobiste nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Musimy również sprawdzić, jaka jest
opłata za wydanie i wznowienie karty a także chociażby dodatkowe opłaty wynikające z nieterminowej
spłaty zobowiązania. Warto mieć pełną wiedzę na ten temat, żeby uniknąć w przyszłości rozczarowań.

Karta kredytowa i jej zalety
Jakie są zalety karty kredytowej? Najważniejszą z nich jest tzw. chargeback. Pod tą nazwą kryje się
możliwość zwrotu środków, które zapłaciliśmy na rachunek naszej karty. Oczywiście, abyśmy mogli

starać się o taki zwrot środków muszą zostać spełnione pewne przesłanki. Towar, który został przez
nas zakupiony jest uszkodzony, niezgodny z opisem lub też nie otrzymaliśmy go wcale. Zamówiona
usługa nie została wykonana. Zostaliśmy obciążeni omyłkowo kilkukrotnie lub też na większą kwotę od
należnej. W każdym z tych przypadków i w wielu innych możemy starać się o zwrot środków na
rachunek naszej karty. Z uwagi na różne procedury każdego z wystawców karty najlepszym
pierwszym krokiem jest w takim przypadku kontakt z naszym bankiem.

Karta kredytowa – jak korzystać?
Korzystanie z karty kredytowej powinno odbywać się w sposób odpowiedzialny. Musimy mieć
świadomość tego, że nie korzystamy z naszych prywatnych środków. Środki, które znajdują się na
karcie kredytowej są pieniędzmi banku. Dlatego warto nie nadużywać ich i wykorzystywać wyłącznie w
najpilniejszych przypadkach podczas na przykład zakupów w sklepie. Będziemy mieć wtedy kilka
tygodni na spłatę całego zobowiązania bez odsetek. Pozwoli to na korzystanie z karty kredytowej bez
narażania się na duże koszty.

Jaki to bank po numerze konta?
Numer konta bankowego jest potrzebny w bardzo wielu sytuacjach. Podczas wykonywania przelewu
na zewnętrzne konto często zastanawiamy się, jaki to bank. Numer konta musimy też podać w
przypadku, kiedy oczekujemy od innej instytucji lub osoby przelewu. Zarówno podczas wysyłania jak i
czekania na przelew weryfikacja, jaki to bank może okazać się przydatna. Informacja ta bezpośrednio
wpłynąć może na czas dotarcia przelewu bankowego na konto. Jak sprawdzić, jaki to bank? Na czym
polega identyfikacja banku po numerze rachunku? Jak się do tego wszystkiego zabrać? O tym w
poniższym tekście.

Jak skonstruowany jest numer rachunku bankowego?
Podstawową sprawą jest zapoznanie się z konstrukcją numeru naszego konta bankowego. Numer
konta bankowego może być zapisany w dwóch standardach. Może być to standard NRB (numer
rachunku bankowego) lub też standard IBAN (International Bank Account Number). Różnica pomiędzy
jednym i drugim formatem jest w zasadzie kosmetyczna. Sprawdźmy, jak wyglądają numery kont w
obu standardach.
Numer rachunku bankowego zapisany w formacie NRB składa się z dwudziestu sześciu cyfr. Cyfry
te pogrupowane są w trzy bloki. Zapis numeru rachunku bankowego w tym formacie wygląda w
sposób następujący.

AA BBBB BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC
A – Cyfry, które stanowią sumę kontrolną rachunku bankowego. Suma kontrolna pozwala
sprawdzić, czy zapis numeru rachunku jest prawidłowy. W takim zapisie numeru rachunku suma
kontrolna to będą zawsze pierwsze dwie cyfry.
B – Cyfry, które stanowią numer rozliczeniowy banku. To na ich podstawie określane jest to, w jakim
banku założony jest dany rachunek. W tym zapisie numeru rachunku będzie to kolejnych osiem cyfr
po sumie kontrolnej
C – Szesnaście cyfr, które określają numer rachunku klienta.
Jak wygląda zapis numeru rachunku w międzynarodowym standardzie IBAN? Jak już wspomniano
wcześniej, różnica jest kosmetyczna. Polega na dodaniu przed numerem rachunku w standardzie
NRB dodatkowego dwuliterowego kodu opisującego kraj, w którym rachunek jest założony. Pozostałe
zasady, na jakich skonstruowany jest numer rachunku są takie same, jak w standardzie NRB.
Standardowy numer rachunku założony w banku na terytorium Polski wygląda w ten sposób.

PL AA BBBB BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC
Na pytanie, jaki to bank pomaga odpowiedzieć numer rozliczeniowy banku. W powyższych
schematach jest on oznaczony liczbą B. Znajduje się pomiędzy sumą kontrolną a numerem rachunku
klienta. Pierwsze cztery cyfry z grupy B określają bank, w którym założono dany rachunek.
Identyfikator banku to w numerze rachunku cyfry, które znajdują się na miejscach od trzeciego do
szóstego. Mając do dyspozycji ten numer możemy porównać go z poniższą tabelą.

Identyfikatory banków – tabela
Identyfikator Nazwa banku
1010

Narodowy Bank Polski

1020

PKO BP

1030

Bank Handlowy (Citi Handlowy)

1050

ING

1060

BPH

1090

BZ WBK

1130

BGK

1140

mBank, Orange Finanse

1160

Bank Millennium

1240

Pekao

1280

HSBC

1320

Bank Pocztowy

1470

Bank Millennium

1540

BOŚ

1580

Mercedes-Benz Bank Polska

1610

SGB – Bank

1670

RBS Bank (Polska)

1680

Plus Bank

1750

BNP Paribas Bank Polska SA

1840

Societe Generale

1870

Nest Bank

1910

Deutsche Bank Polska

1930

Bank Polskiej Spółdzielczości

1940

Credit Agricole Bank Polska

1950

Idea Bank

2030

BNP Paribas Bank Polska SA

2070

FCE Bank Polska

2120

Santander Consumer Bank

2130

Volkswagen Bank

2140

Fiat Bank Polska

2160

Toyota Bank

2190

DNB Bank Polska SA

2480

Getin Noble Bank

2490

Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe

Źródło: Wikipedia
Podsumowując, sprawdzenie, jaki to bank po numerze rachunku nie jest trudnym zadaniem. Bank, w
którym został założony dany rachunek określają cyfry od trzeciej do szóstej w numerze rachunku.
Powyższa tabela jest tylko małym wycinkiem wszystkich instytucji bankowych, które są
zarejestrowane w Polsce. Dlatego sprawdzenie banku po numerze rachunku jest łatwiejsze z
wyszukiwarką, która zamieszczona jest na stronach NBP.

