Budgetskema
Hjælp til en bæredygtig økonomi

Opret en budgetkonto, der
giver overblik og får din
økonomi i faste rammer

Overlad betalingerne til os

En budgetkonto i Folkesparekassen hjælper
dig med at få en privatøkonomi, der holder
på lang sigt. Du får styr på dine regninger,
girokort og andre faste udgifter, uanset
hvornår de dukker op og skal betales.
Alle udgifterne fordeles jævnt over årets 12
måneder, så du ved præcis, hvor meget du skal
overføre til budgetkontoen hver måned.
Dermed ved du også, hvor mange penge, der
er tilbage til månedens øvrige forbrug.

Læg dit budget

Gennemgå dine gamle kvitteringer og find
de betalte beløb. Når du har skrevet dem ind
i skemaet under de måneder, hvor de skal
betales, har du det fulde overblik over årets
udgifter.
Ved at dividere de samlede udgifter med 12,
kan du se, hvilket beløb, du hver måned skal
overføre til budgetkontoen. På den måde har
du altid penge på kontoen til at betale dine
regninger, og du slipper for rykkergebyrer og
strafrenter.

Et bæredygtigt valg
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Herningvej 37
8600 Silkeborg
 86 81 16 11

Østerallé 8a
8400 Ebeltoft
 86 34 09 00

Dalumvej 11
5250 Odense SV
 66 11 22 31

Aftal et møde med din rådgiver i
Folkesparekassen, hvor du medbringer det
udfyldte budgetskema sammen med dine
giroindbetalingskort og kvitteringer. Har du
brug for hjælp til at udfylde skemaet, klarer vi
selvfølgelig også det.
Vi opretter din budgetkonto og tilmelder dine
regninger til Betalingsservice, så du er sikker
på, de bliver betalt til tiden. Vi sørger også
for, der bliver overført et passende beløb fra
din lønkonto hver måned. Så ved du præcis,
hvad du har til rådighed til månedens øvrige
udgifter som fx mad, tøj, ferie eller opsparing.
Hver måned modtager du en oversigt over
månedens betalinger, så du kan holde styr
på, at alt er i orden. Er der betalinger på
oversigten, du ikke ønsker at betale, meddeler
du det blot til os inden den 7. i måneden.
På betalingsoversigten kan du for hver
regning læse, hvilken måned betalingen
sker, hvilket beløb der betales, betalingsdato
samt modtager. Nederst på oversigten kan
du se det samlede beløb, som trækkes fra
budgetkontoen den pågældende måned.

Tag selv styringen

Ønsker du det fulde overblik over dine konti
og vil du selv styre dit budget, kan du få en
Netbankaftale. I Folkesparekassen er det
gratis. Kontakt os og lad os hjælpe dig med at
finde den løsning, der vil passe dig bedst.

Frederiks Allé 43
8000 Aarhus C
 86 13 51 00

folkesparekassen.dk

 .com/folkesparekassen
 info@folkesparekassen.dk
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Budgetskema
Faste udgifter

Navn									Udarbejdet den
CPR-nr.			Budgetperiode			Budgetkontonr.
Januar
Budget

Betalt

Februar
Budget

Marts

Betalt

Budget

Betalt

April
Budget

Maj

Betalt

Budget

Betalt

Juni
Budget

Juli

Betalt

Budget

Betalt

August
Budget

Betalt

September
Budget

Betalt

Oktober
Budget

Betalt

November
Budget

Betalt

December
Budget

Betalt

I alt hele året
Budget

Betalt

Bolig
Transport
Familie
Opsparing/lån
Faste udgifter i alt
Indtægter

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

I alt hele året

Indtægter i alt/overførsel
Faste udgifter i alt
+/- overført fra forrige måned
Overføres til næste måned
Eksempler
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Bolig
 Husleje/terminsydelse
 Ejendomsskat mv.
 Varme-/olieudgift
 Grundejerforening

 Ejendomsforsikringer
 El/vand/renovation



Transport
 Ydelse på billån
 Forsikring
 Grøn ejerafgift
 Brændstof

 FDM, Autohjælp
 Bus-/togkort



Familie
 Familieforsikring
 Livsforsikring
 Andre forsikringer
 Radio/TV

 Aviser/blade/bøger
 Telefon/Internet
 Kontingenter
 Daginstitution

Opsparing/lån
 Opsparing
 Børneopsparing
 Boligopsparing
 Ferieopsparing

 Pensionsindbetaling
 Kontokort/afbetaling
 Andre lån
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