
Adin horrekin beren kontuen 
legezko erantzule bihurtzen 
dira, eta, beraz, legezko 
ordezkaria izateari uzten 
diozu zuzenean. Une 
horretan, Online Banka, 
Bizum eta Mugikordainketa 
erabiltzen has daitezke.

GAUZAK HOBETO IKASTEN DIRA PAUSOZ 
PAUSO ETA GIDARI BAT IZANDA, BIZIKLETAN 
IBILTZEN IKASI ZENUENEAN BEZALA.

ORAIN ZEUK LAGUNDU BEHAR DIEZU, 
HELDUAK DIRENEAN OINARRIAK FINKATUTA 
ETA IRAKASGAIAK IKASITA IZAN DITZATEN.

Gogoan duzu nola ikasi zenuen oinez ibiltzen, igeri egiten, bizikletan 
ibiltzen…? 

Pausoz pauso, konfiantzako norbaiten eskutik, zure kabuz egiteko 
beharrezko ezagutza eta gaitasuna pixkanaka eskuratuz. 

Bada, finantzekin beste horrenbeste gertatzen da.

Horregatik, gure seme-alabak helduak direnean finantza-gaitasunen jabe 
izan daitezen nahi badugu, hauxe da biderik onena: administratzen, 

gestionatzen eta planifikatzen irakastea, zuk bizikletan ibiltzen ikasi 
zenuen bezala: pixkanaka eta ondoan gidari bat izanda.

FINANTZA-HEZKUNTZA 
PAUSOZ PAUSO

Gabonak, 
urtebetetzeak... 
une egokiak dira 
moderazioa 
barneratzeko 
eta 
etorkizunerako 
balioak eta 
irakaspenak 
ereiteko.

Oinarria / 
balioak  
Hasi pixkanaka 
zure seme-alaben 
izenean 
aurrezten, 
aurrezkiak 
haiekin batera 
haz daitezen.

Aurrezteko 
lehen 
pausoak
Irakatsi 
seme-alabei 
aurrezten eta 
zentzuz 
gastatzen.

Gastuen 
gestioa
Autogestioan 
lehen pausotxoak 
emateko garaia 
da.

Antolatu, 
aztertu, 
planifikatu…

Garrantzitsua da 
maila horretara 
oinarri on 
batekin iristea, 
komeni zaiena 
aukeratzeko eta 
interesatzen 
zaiena 
kontratatzeko 
gai izan 
daitezen. 
Horrela, pauso 
sendoz egingo 
dute aurrera, 
jardunbide 
finantzario 
egokietan.

ZENBAT ETA 
LEHENAGO, HOBETO. 

Garai ona da etorkizunera 
begiratzeko eta 
erregularki aurrezteko 
ohitura hartzeko, haien 
izenean egongo den 
aurrezki-kontu batean.

Dirua erabiltzen 
hasten dira, 
litxarreriak erosteko, 
zinemara joateko, 
lagunekin 
gastatzeko… Garai 
horretan garrantzi 
handikoa da zentzuz 
gastatzen irakastea 
eta aurrezteko 
irizpideak finkatzea.

PIXKANAKA AURREZTEA. 

Super Bat kontua lagungarria 
izan daiteke sistematikoki 
aurrezteko ohitura barneratzeko 
eta aurrezten egindako 
ahalegina saritzeko. Zoaz 
seme-alabekin bankura, haien 
aurrezkiak, senitartekoen paga, 
urtebetetzean jasotakoa eta 
abar sartzen laguntzera.

Gero eta 
burujabeagoak dira, 
eta erabakiak 
hartzeko gaitasun 
handiagoa dute. 
Protagonismoa 
emateko garaia da, 
eta horrek dakarren 
erantzukizuna 
irakastekoa.

Planak 
kuadrillarekin, epe 
luzeagoko 
helburuak... 
Beste maila bat 
igotzeko garaia da 
erantzukizunaren 
eskaileran.

AURREZTEAK FRUITUAK EMATEN DITU. 

16 urte betetzen dutenean, Super Bat 
Kontua Gazte Kontu bihurtzen da, eta 
metatutako puntuak trukatzeko unea 
iristen da.
Aurrezteak saria dakarrela ikasteko 
modu ona!

EGUNEROKOA ANTOLATZEA. 

Kontu bat beren izenean izatea 
lagungarria izango zaie finantzak, 
gastuak, pagak, opariak eta abar 
antolatzeko.

Eta, gainera, lehen zordunketa-txartela 
egiten badiegu, ikasketa biribila izango da.

• ADMINISTRATZEN IKASTEN. 

Hilero zenbateko bat ematea modu ona 
izan daiteke dirua erabiltzen ikas dezaten 
eta hilaren amaieran gastatu ez dutena 
sartzeko ohitura har dezaten.

• LEHEN TXARTELA. 

Zure txartelaren onuradun egiten 
badituzu, kopia bat eskura dezakezu, 
zure seme-alabek bidaia, txango, 
atzerrirako irteera eta halako egoera 
puntualetan erabil dezaten.
Ordainbideak erabiltzen hasteko modu 
ona da hori, eta, gainera, estualdiren 
batetik irteten lagun diezaieke.

Horregatik, garrantzi handikoa da 
ordurako irakasgaia ondo ikasita 
izatea.

ADMINISTRATZEA, AURREZTEA, 
AZTERTZEA ETA PLANIFIKATZEA 
dira finantza-hezkuntza on baten 
gakoak, eta zure seme-alabei 
aukera emango diete bizitza 
errealari aurre egiteko eta beren 
finantza-erakundearekin harreman 
egokiak izateko.
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LABORAL Kutxaren azalpena… PUBLIZITATEA

GOGORATU

PERTSONAK 18 URTEREKIN GAI BIHURTZEN DIRA LEGEZ, eta, 
ondorioz, haien esku geratzen da finantzen gestioa.

Horregatik, seme-alabak adin horretara irakasgaia ondo ikasita 
iristea nahi baduzu, ez ahaztu:

1- Eredu izatea da irakasteko modurik onena. 

2- Informaziorik gabe ez dago prestakuntzarik. Diruaz hitz 
egitea, etorkizuna planifikatzea… hobe da seme-alabak 
gazteak direnean egitea.

3- Teoria ez da nahikoa; praktikak ere egin behar dituzte beren 
diruarekin, betiere zuk Online Bankaren bidez gainbegiratuta.

Erabili behar ez duzuen diru-kopuru bat 
aurreztuta baduzue, une egokia izan 
daiteke zuen profilerako 
finantza-aukera egokiak aztertzeko.

JARRAIBIDE 
LAGUNGARRIAK

GIDA ITZAZU MAILA BAKOITZA ARRAKASTAZ 
GAINDI DEZATEN, OINKADA SENDOZ

GOGORATU:
Online Bankatik une 

oro kontrola ditzakezu 
zure kontu eta txartel 

guztietako 
mugimenduak.

Pentsatu: ez dago eskailera 
baino gauza arruntagorik. 

Pixkanaka gora egiten duzu, 
hura gabe iritsezina litzatekeen 

altueraraino.

Administratzen 
ikasten
Sustatu haien 
erantzukizuna, 
burujabeago 
sentiaraziko 
dituzten tresnak 
emanez.
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GOGORATU: 
oraindik adin txikikoak direnez, zeuk 

jarraitzen duzu seme-alaben 
kontuen legezko titularra izaten, eta, 

Online Bankan eskuragarri duzun 
ARGITU tresnari esker, haien 

gastuen jarraipena egin, aurrezkien 
bilakaera ikusi eta askoz ere gauza 

gehiago egin ahal izango dituzu.

1 / 6 Kreditu Erakundeen Gordailuak Bermatzeko Funtsari atxikita dago LABORAL Kutxa, 2011ko urriaren 
14ko 26/2011 Errege Dekretuan aurreikusitakoari. Gaur egun, 100.000 euroko gehieneko zenbatekoa 
bermatzen dio funts horrek gordailugile bakoitzari. Adierazle hori kontu korronteei dagokie.

Zenbaki horrek produktuaren arriskua adierazten 
du: 1/6 zenbakiak arriskurik txikiena adierazten 
du eta 6/6 zenbakiak handiena.


