JAK KOBIETY
WPADAJĄ W TARAPATY
FINANSOWE?

Dlaczego kobiety wpadają w tarapaty finansowe? To trudny temat. Część kobiet
się go boi, a część go bagatelizuje. Poznaj główne powody, dla których kobiety
mają problemy związane z finansami, i ucz się na cudzych błędach.

1. Kobiety myślą, że życie to Instagram albo że Instagram to życie.
Na Instagramie wciąż widzimy nowe ubrania, nowe podróże, atrakcje, piękne wnętrza domów, mieszkań, piękne samochody, kawki, ciasteczka, buciki. To z reguły
bardzo drogie rzeczy. Młode dziewczyny, które chciałyby prowadzić takie życie jak
influencerzy modowi, wpadają w tarapaty finansowe, gdyż zaczynają się zadłużać.
Wydaje im się, że kupowanie pięciu bluzek i kilku par spodni miesięcznie to norma,
więc popadają w zakupoholizm. Po co? Aby zaimponować komuś na Instagramie.
Podchodź rozsądnie do tego, co widzisz w internecie! Influencerzy modowi bardzo
często dostają ubrania od marek, które reklamują. Niekiedy wypożyczają ubrania
albo zamawiają je online tylko po to, aby zrobić sobie w nich zdjęcie, a następnie
je odsyłają – i nigdy za to nie płacą. Inni jadą w góry na dwa dni z trzema albo
pięcioma walizkami, robią mnóstwo zdjęć, a później przez kwartał publikują je na
Instagramie, sprawiając wrażenie, że już trzy miesiące nic nie robią, tylko siedzą,
kontemplują, cieszą się, bawią. Są też tacy, którzy wchodzą do lobby pięciogwiazdkowego hotelu, by zrobić superfoty – przecież nikt ich stamtąd nie wyrzuci – i wracają spać do hostelu. Nie daj się ogłupić i nie ścigaj się z czymś, co w ogóle nie
istnieje.
Oczywiście – są ludzie zamożni, których stać na taki styl życia, fantastyczne podróże, najdroższe ubrania. To jednak nie znaczy, że masz zaburzać swoją stabilizację finansową, aby również w ten sposób żyć. Zaakceptuj to, zamiast zaciągać
pożyczki, aby przypodobać się innym. Ocknij się!
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2. Kobiety powierzają swoje życie
w ręce innych, najczęściej partnera albo męża.
„Mąż zarabia, więc ja się zajmę domem”
– taka propozycja wychodzi równie często od męża, jak od żony. Tak długo, jak
długo mąż zarabia, tak długo, jak długo
chce się dzielić pieniędzmi z Tobą, tak
długo ta sytuacja jest może przyjemna. Faktycznie, łatwiej jest wykonywać
tylko tę pracę, która jest do zrobienia
w domu. To może być kuszące. Mało
tego, w Polsce wciąż istnieje stereotyp, wedle którego poświęcanie się
dla domu jest kobiece i fajne. Musisz
jednak mieć świadomość, że 30% małżeństw w Polsce kończy się rozwodem,
że kilkadziesiąt procent osób nie płaci
alimentów. Weź za to odpowiedzialność! Jeżeli sytuacja z jakiegokolwiek
powodu się zmieni – Twój mąż straci
pracę albo Wasze małżeństwo przestanie istnieć – znajdziesz się w tarapatach
finansowych.
Są kobiety, które zakładają, że skoro mąż zarabia dużo, one będą pracowały tylko
dla pasji. Przez to nieświadomie kierują swoją karierą. Jeżeli nie dbasz o własną
stabilizację finansową, o historię zawodową, to może być Ci w przyszłości trudno.
Nic nie trwa wiecznie. Rynek bardzo szybko się zmienia. To, że Twój mąż dzisiaj
bardzo dużo zarabia, wcale nie oznacza, że będzie tak zawsze. Dlatego zadbaj o to,
aby zawsze mieć zdolność zarabiania pieniędzy.
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Są kobiety, które liczą na to, że odziedziczą firmę albo duży majątek po rodzicach.
Sporo z nich już się na tym przejechało. Masz 20–30 lat i Twoi rodzice świetnie
sobie radzą, są w sile wieku. A jeżeli ich firma z różnych względów wpadnie w tarapaty albo Ty nie będziesz potrafiła nią zarządzać? Nie warto powierzać swojego
losu finansowego w ręce drugiej osoby. Warto natomiast mieć świadomość, że
jesteś odpowiedzialna za swoją sytuację.

3. Kobiety twierdzą, że nie opłaca im się pracować.
Dlaczego? Bo płaca jest zbyt niska, bo utrzymują się z różnego rodzaju dodatków,
otrzymują wsparcie rządowe albo zasiłki. Dziś one są i wystarczają Ci na wszystkie
Twoje potrzeby. A co będzie, jeżeli ich zabraknie?
Nie pracujesz tylko dla tych pieniędzy, które w danym miesiącu zarabiasz. Chodząc codziennie do pracy, budujesz swoją historię zawodową, swoje CV, swoje kompetencje i doświadczenia. To jest bardzo istotne. Jeżeli choćby na 10 lat
znikniesz z rynku pracy, to w momencie gdy rząd pozbawi Cię wsparcia finansowego, nie będziesz sobą nic reprezentować. Pamiętaj – zachowaj ciągłość pracy
i zdobywaj nowe doświadczenia zawodowe, aby być atrakcyjnym pracownikiem
na rynku.

4. Kobiety przejmują odpowiedzialność za innych.
Kobiety bywają bardzo empatyczne, emocjonalne, troskliwe. Czasami podejmują
decyzje, zapominając o rozsądku, bo np. ktoś z rodziny prosi o poręczenie pożyczki na rozbudowę domu albo nowy samochód czy ślub dzieci. Dają się zaszantażować emocjonalnie i narażają się na utratę stabilizacji finansowej. Taka prośba ma
prawo paść, ale Ty masz prawo odmówić.
Są kobiety, które biorą kredyty. Zięć pewnej kobiety po pięćdziesiątce wpadł na
pomysł biznesowy, jednak aby go wdrożyć, potrzebował kredytu. Poprosił mamę,
aby wzięła tę pożyczkę. Niestety biznes się nie powiódł. Do kogo ta kobieta może
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mieć pretensje? Nie tylko do niego, ale
też do siebie. Ci młodzi są odpowiedzialni za swoją sytuację finansową. Czasami
trudno powiedzieć: „Jesteś dorosły, radź
sobie” – ale nie każdy musi od razu prowadzić biznes. Mężczyzna mógł zbudować swoją historię kredytową – pójść do
pracy, odkładać – i dopiero później wziąć
kredyt. Nie musiał wpędzać teściowej
w tarapaty finansowe.
Są kobiety, które otwierają działalność
gospodarczą na swoje nazwisko, bo mężczyzna, z którym budują swoje życie, nie
może mieć zbyt wysokich dochodów, aby
nie płacić alimentów na dziecko. Jeżeli on
popełni jakikolwiek błąd, Ty zostaniesz
obciążona karą, więc przestań robić takie głupoty.

5. Kobiety ignorują fakty dotyczące stanu majątku i finansów.
Weź długopis i kartkę, a następnie podziel ją na dwie części. Na pierwszej połowie wypisz wszystkie aktywa – to, co stanowi Twój majątek. Być może będą to
jakieś środki trwałe, nieruchomości, samochód. Jeśli wyszłaś za mąż i nie masz
rozdzielności majątkowej, to połowa tych wszystkich rzeczy należy do Ciebie.
W aktywach możesz również umieścić lokaty, złoto, obrazy oraz wszystko to, co
ma jakąkolwiek wartość. Chodzi o to, abyś wiedziała, co jest po stronie Twojego
majątku na plus.
Natomiast po drugiej stronie kartki wypisz wszystkie swoje pasywa – czyli koszty,
takie jak np. kredyty, leasingi, hipoteka oraz to, co jesteś komuś winna. Po pod-
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sumowaniu będziesz wiedziała, na jakim etapie się znajdujesz, ile masz na plusie,
a ile na minusie.
Uwaga! Jeśli wyszłaś za mąż za człowieka, który przed Waszym ślubem kupił
mieszkanie na kredyt, a nie podpisaliście dokumentów, że on to wnosi do majątku
wspólnego, to jest to jego mieszkanie i jego kredyt. Fakt, że pomagasz mu spłacać
pożyczkę, nic nie zmieni przy ewentualnym podziale majątku. Zadbaj więc o to,
aby figurować w dokumentach jako współwłaściciel mieszkania.
Często kobiety wpadają w tarapaty finansowe dlatego, że mieszkają z mężem
w domu, który użyczyli im jego rodzice. Pewnego dnia młodzi decydują się na
to, aby chociaż odnowić kuchnię na kredyt czy też ułożyć kostkę brukową przed
domem, a następnie zadłużają się i kupują wszystkie materiały. Skoro nie jesteś
współwłaścicielką domu pod względem prawnym, to nie powinnaś podejmować
żadnych decyzji finansowych z nim związanych. Jeśli cokolwiek się wydarzy, to
wtedy będziesz mogła jedynie wyrwać tę kostkę brukową i zabrać ze sobą – tak
czy inaczej, zwyczajnie na tym stracisz. Niektóre panie mówią, że to jest nieromantyczne. Ty masz być i rozważna, i romantyczna, ale przede wszystkim
masz patrzeć na dokumenty. Jeśli babcia obiecała, że kiedyś przepisze Ci dom
lub mieszkanie, ale nadal żyje i ma się dobrze, to nie ciesz się, że masz mieszkanie,
bo pod względem prawnym go nie masz. Na razie masz tylko OBIECANE mieszkanie, a to jest naprawdę spora różnica.
Kobiety często też nie zdają sobie sprawy z tego, w jakim stanie są ich finanse rodzinne i powierzają zarządzanie pieniędzmi mężczyznom. Małżonkowie czasami
nawet nie prowadzą wspólnego konta, z którego robiliby różnego rodzaju opłaty.
Co więcej, pieniądze, które kobieta zarabia, też bardzo często oddaje mężczyźnie
– on wykonuje opłaty, a jej wręcza „kieszonkowe” na jedzenie. Wszystkie opłaty
powinny być robione z Waszego wspólnego rachunku, ponieważ jeżeli Ty się pod
czymś podpisujesz i jesteś za coś współodpowiedzialna, to musisz mieć pewność,
że opłata została uregulowana.
Bardzo często mąż zadłuża się, podczas gdy żona o niczym nie wie – ponieważ nie
rozmawiają o finansach i ona nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wygląda ich sytuacja pod tym względem. Mężczyzna nagle zabiera kobietę na wycieczkę, kupuje
coś droższego dzieciom albo sobie i twierdzi, że dostał podwyżkę. A być może ma
problem z zarządzaniem pieniędzmi i właśnie narusza Wasz budżet domowy, a Ty
o tym nie wiesz.
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6. Kobiety nie ingerują w działalność przedsiębiorczą mężczyzn.
Jeżeli Twój mąż ma firmę, to podejmuje różne decyzje finansowe. W zależności od
tego, czy prowadzi jednoosobową działalność, czy ma spółkę, odpowiada całym
majątkiem lub wyłącznie kapitałem zakładowym. Jeśli nie macie rozdzielności
majątkowej, również Twój majątek może być zagrożony. Musisz zdać sobie
z tego sprawę! Większość kobiet nie zwraca uwagi na pożyczki, które są zaciągane
przez firmę męża. Tymczasem w przypadku śmierci Twojego męża możesz zostać
z zadłużeniem do spłacenia, jeżeli on nie zabezpieczył wszystkiego odpowiednio
za życia. Zacznijcie o tym rozmawiać! Powinnaś mieć dostęp do wszystkich dokumentów, wiedzieć, na jakim etapie są poszczególne działania, ponieważ to bezpośrednio dotyczy Ciebie i Waszych dzieci. Nie możesz znaleźć się w trudnej sytuacji.

7. Kobiety tolerują nałogi i nielegalne posunięcia męża.
Akceptowanie hazardu, alkoholizmu czy jakiegokolwiek innego nałogu męża bardzo często prowadzi do problemów finansowych. To nie jest tylko kwestia problemu w Waszej relacji. Gdy przyjdzie konieczność spłaty długów zaciągniętych z powodu nałogu, nie będziesz mogła powiedzieć, że Ciebie to nie dotyczy – jeśli macie
wspólnotę majątkową, to wszystko, co męża, jest Twoje, a to, co Twoje – męża,
a więc także komornika. Jeżeli tkwisz w toksycznym związku, warto skonsultować
się z prawnikiem i porozmawiać o tym, w jaki sposób możesz się zabezpieczyć.
Przymykanie oka na nielegalne interesy męża również może być powodem kłopotów finansowych. Czasami kobieta patrzy na mężczyznę przez różowe okulary,
nie dostrzega, że to, co robi, jest złe, tylko dlatego, że on jest dobrym człowiekiem,
czułym ojcem i mężem. Zwracaj na to uwagę i pilnuj tego. Trzymaj rękę na pulsie,
ponieważ troska o finanse powinna być dla Ciebie kluczowa. To jest zarówno
męska, jak i kobieca sprawa.
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Czy w opisach poszczególnych przypadków odnalazłaś swoją historię? Zatem dla
Ciebie stworzyłam kurs online Kobieta niezależna. Zawiera on informacje o tym,
jak przepracować przekonania na temat finansów, jak pogodzić wiele ról życiowych – mamy, żony, bizneswoman – jak zarządzać swoim budżetem domowym,
a także porusza aspekty finansowe i prawne, które omawiam z fantastycznym
radcą prawnym, Katarzyną Kraus-Piechnik. Rozmawiamy m.in. o słynnej intercyzie i o tym, w jakich sytuacjach jest ona wręcz niezbędna. Poszerzamy wątek dotyczący tego, w jaki sposób kobiety wpadają w tarapaty finansowe, jak się przed tym
zabezpieczyć. Ponadto kancelaria prawna przygotowała dla Ciebie przykładowe
dokumenty, które możesz później wykorzystać, a których wartość jest wielokrotnie wyższa niż cena kursu.

Zapoznaj się z ofertą szkolenia,
wybierz wersję, która jest dla Ciebie
odpowiednia, i wejdź na pokład.
Daj sobie szansę!

TAK, CHCĘ DOŁĄCZYĆ.
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DZIĘKUJĘ CI SERDECZNIE
I DO ZOBACZENIA
W KOLEJNYCH
MATERIAŁACH WIDEO!

