
Bagaimana anda mengukur kejayaan dari segi 
kewangan? Kebanyakan orang akan mengukur 
kejayaan dengan melihat baki akaun bank 
seseorang, atau bilangan aset yang dimiliki. Tidak 
kira bagaimana anda mende�nisikannya, kejayaan 
dari segi kewangan sebenarnya hanya membuat 
keputusan yang bijak dengan wang yang kita miliki. 
Berikut adalah 5 perkara bagaimana untuk menjadi 
seorang yang berjaya dari segi kewangan:

Bagaimana Menjadi

DARI SEGI KEWANGAN?

SEORANG YANG

BERJAYA  

Bagaimana Menjadi
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Pilih produk simpanan yang membolehkan anda menyimpan 
sejumlah wang anda secara konsisten untuk jangka masa yang 
panjang, sambil meningkatkan simpanan anda. Pelan yang anda 
pilih haruslah seimbang di antara disiplin dan �eksibiliti yang 
penting sekiranya anda merancang untuk mengumpul dengan 
lebih banyak, untuk keluarga anda.

1 KEWANGAN ANDA
DISIPLIN DENGAN TABIAT  



Pelan perlindungan yang mencukupi 
seperti Takaful adalah kunci untuk 
memastikan orang yang tersayang dapat 
mengekalkan gaya hidup mereka dan 
membayar bil jika sesuatu yang tidak 
diingini berlaku kepada anda. Lebih lama 
tempoh perlindungan Takaful, lebih 
terjamin masa hadapan keluarga anda. 

BIL

2
DAPATKAN

UNTUK MELINDUNGI KELUARGA ANDA 
PELAN TAKAFUL



KWSP

Peraturan umum adalah untuk menyimpan 10% daripada 
pendapatan anda. Ini adalah tambahan daripada simpanan 
dalam KWSP anda. Adalah penting untuk memastikan anda 
melabur simpanan tambahan ini untuk melindungi wang 
anda daripada in�asi. Pastikan kadar pulangan pelaburan 
anda lebih tinggi daripada kadar in�asi dan merangkumi kos 
pelaburan anda.

3 LIHAT GAMBARAN YANG LEBIH BESAR 
DAN RANCANG UNTUK JANGKA

MASA YANG PANJANG 



Kunci kejayaan terletak pada ganjaran yang akan 
diterima, seterusnya memberi anda motivasi untuk 
fokus dalam perjalanan mencapai matlamat anda. 
Pilih pelan yang akan memberi anda pulangan pada 
waktu yang sepatutnya.

4 SENTIASA BERMOTIVASI UNTUK 

KEWANGAN ANDA
MENCAPAI MATLAMAT 



Pelaburan yang berjaya menuntut komitmen 
yang tinggi – dari memahami, memantau 
sehinggalah kepada membuat keputusan yang 
bijak pada masa yang tepat. Sentiasalah ambil 
tahu di mana wang anda dan bagaimana ia 
bertambah, walaupun wang itu di dalam pelan 
berkaitan pelaburan. 

5 SENTIASA KETAHUI 
BERAPA BANYAK WANG YANG DAPAT 
DIJANA UNTUK ANDA


