Kazalo
Od kod navdih za recepte?

11

Anini finančni recepti

17

Nastavimo si finančno ogledalo

19

Upoštevajmo pravilo 10 : 10 : 80

22

Posojilom recimo: ne, hvala

24

Razlikujmo med »potrebujem« in »hočem«

26

Vzemimo si čas za finančno izobraževanje

28

Vklopimo razum – izklopimo čustva

30

Pozabimo na mite o ravnanju z denarjem

33

Znebimo se minusa na računu

35

Zadolžimo se zdravo

37

Vzemimo si čas za razmislek

39

Živimo s tem, kar imamo danes

41

Ločimo poslovno in zasebno

43

Za svoj denar zahtevajmo največ

45

Bodimo vzor

47

Živimo v nepremičnini, ki si jo lahko privoščimo

49

Prenehajmo tekmovati

51

Ostanimo nad gladino

53

Opremimo se s pravim orodjem

55

Ne podlezimo pritisku

57

Naučimo se osnov investiranja

59

Bodimo drugačni

61

Anini finančni recepti

5

Predčasno se znebimo dolgov

63

Ne sanjajmo. Živimo svoje sanje.
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Razprodaje – bodimo previdni
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Finance naj bodo skupne
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Ne čakajmo na plačo, začnimo živeti drugače
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Učimo se od najboljših
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Dopust načrtujmo
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Ne posojajmo denarja, če ga ne moremo pogrešiti
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Odvrzimo masko

88

Ni vse zlato, kar se sveti
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Najprej načrt, potem produkti
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Bodimo pripravljeni
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Kako recepte uporabljamo v praksi
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Nakup prvega stanovanja

120

Kako varčevati za avto in otroško opremo
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Kako samostojni podjetnik dobi kredit?

124

Do stanovanja brez prihrankov?

126

Želiva graditi hišo! Kako do nje?

128

Želim zamenjati banko! Na kaj moram biti pozoren?
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Kako iz začaranega kroga dolgov?

133

Kako do hiše z 20.000 evri privarčevanega denarja?

136

Želim iz najema v lastniško stanovanje!

139

Želimo dokončati hišo. Toda kako?
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Kako se zadolžiti, da bova na varnem?
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Kako naj dobim kreditno pogodbo?
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Kako ostati nad gladino?
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Želim na svoje, vendar si ne upam!
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Kako do ugodnejšega kredita?

154

Nadpovprečni prihodki, a živimo od plače do plače

157

Potrebujeva 100-odstotno financiranje.
Je to uresničljivo?

159

Sem tik pred upokojitvijo – kako naj se pripravim na
novo obdobje?

161

Na pomoč! Ne morem niti na operacijo, ker si
preprosto ne morem privoščiti nižjega prihodka.

164

Imava ločene finance. Kako naj to spremenim,
saj tako ne gre več naprej?

167
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Imam blokiran TRR in s. p. Kaj zdaj?

170

Podpisala sem grozno posojilno pogodbo! Kaj zdaj?

172

Želiva si kupiti stanovanje, a ne vem, če sva v resnici
pripravljena na to.

175

Mož ne zna z denarjem! Kaj naj naredim?
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Sem vdova s številnimi obveznostmi. Naj grem v
osebni stečaj?

181

Kako se otresti pretirane porabe, kreditnih kartic in
brezglavega nakupovanja?

184

Živimo pod hudim pritiskom. Tako ne gre več!

186

Imam kredit v švicarskih frankih. Naj ga spremenim?

189

Sem upokojenka z dolgovi. Kako iz začaranega kroga?
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Kako naj pomagam staršem, ki ne znajo delati z
denarjem?

195

Sem sama, z dvema otrokoma in v dolgovih.
Kako iz njih?

198

Ne zasluživa malo, a konec meseca nama
ne ostane nič.

201

Imam svoje podjetje in komaj pokrivam stroške.
Kako naj to spremenim?
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Vsaka knjiga se enkrat konča
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O avtorici
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