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вильному харчуванню, готувати домашні
смачні страви – своїми рецептами із задоволенням ділиться Вікторія Попін на сторінках осіннього номера.
Ситуація, яка склалася у світі сьогодні,
і зокрема в Україні, зробила нас більш
дисциплінованими та відповідальними –
ми стали уважнішими до сімейного бюджету, до планування особистих витрат
і доходів. Вчимося економити, відкладати, накопичувати та примножувати кошти. Для цього в пригоді різні за умовами
депозитні послуги банків. На що звертати
увагу при виборі для себе зручного депозиту, шукайте на сторінках номера.
Провідні банки адаптуються до нових
реалій і розвивають дистанційні канали
обслуговування. Все більшу популярність
отримує банк у смартфоні, адже це можливість самостійно вирішити більшість
фінансових питань майже одразу, як

Шановні друзі!

тільки з’явиться час, потреба чи бажання. За функціоналом мобільний банкінг
мало чим відрізняється від веб-версії.

Останні пів року наше життя проходить

Смартфон завжди в кишені, а з ним –

у нових реаліях, зумовлених коронакри-

і ваш банк.

зою. Багато людей та компаній усіх сек-

Варто дбати й про особисту фінансову без-

торів економіки вже винесли свої уроки

пеку, оскільки шахраї вигадують усе нові

з цієї надзвичайної ситуації. Переважна

способи заволодіти коштами неуважних і

більшість із нас переконалася в необ-

довірливих власників банківських карток.

хідності мати фінансову «подушку без-

Ми продовжуємо розповідати на сторін-

пеки». Ті, хто мав грошовий запас, від-

ках журналу, як захистити свої кошти від

чували себе більш упевнено. Ті ж, хто

зловмисників.

в критичний період зіткнувся з нестачею

«Дамо кризі бій» – саме так називається

коштів, серйозно замислилися над тим,

нова програма ПУМБ із підтримки ма-

щоб убезпечити себе від такої ситуації

лого бізнесу. Банк допомагає медикам,

в майбутньому. У необхідності фінансової

розроблює нові соціальні проєкти, вдо-

«подушки безпеки» впевнена й головна

сконалює якісні сервіси для спрощен-

героїня номеру – Вікторія Попін – відома

ня життя. Про ці та інші новини читайте

фуд-блогерка, засновниця україномовно-

в спеціальній рубриці новин.

го кулінарного сайту. Про місце грошей

Впевнений, ми подолаємо кризу разом

у житті, яке проживається «смачно» й на

і вийдемо з неї більш сильними!

повну, про мрії та плани на майбутнє читайте в інтерв’ю Вікторії.
Невизначеність зі строками повернення
до звичного життя – не привід ставити
його на паузу! Гарна нагода проводити
час із найдорожчими людьми, приділити
час простим людським радощам, потурбуватися про своє здоров’я завдяки пра-

З найкращими побажаннями,
Сергій Черненко,
голова правління ПУМБ
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НОВИНИ ПУМБ

ТА
А ДОСЯГНЕННЯ
ПУМБ ПРЕДСТАВИВ УКРАЇНУ НА САМІТІ
ЛІДЕРІВ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ООН

FINANCIAL CLUB AWARDS
2020: ПУМБ ВІДЗНАЧИЛИ
В 19 НОМІНАЦІЯХ
ПУМБ

У червні відбувся Саміт лідерів Глобального договору
ООН, присвячений 20-річчю найбільшої ініціативи,
спрямованої на досягнення Цілей сталого розвитку
та підтримку соціально відповідальних компаній
у всьому світі. Захід уперше пройшов онлайн, ставши доступним для всіх стейкхолдерів. У Саміті лідерів ГД ООН взяли участь тисячі компаній і некомерційних організацій, які поділяють принципи дотримання прав людини, протидії корупції, захисту навколишнього
середовища та впровадження світових стандартів трудових відносин. У події взяли
участь понад 12 тисяч учасників зі 193 країн і 21 агенції ООН. На Саміті були представлені найпотужніші бізнес-проєкти, які реалізують Цілі сталого розвитку у своїй
діяльності в рамках програми Young SDG Innovators. Разом з учасниками з Бангладеш,
Бразилії, Великої Британії, Данії, Лівану, Мексики, Південної Африки, Туреччини та
США інноватори з України, яких представив банк ПУМБ, познайомили зі своїми проєктами світових експертів з інновацій та підприємництва.

традиційно

ввійшов

до десятки кращих за версією рейтингу «50 провідних банків України»*. За рік банк зміцнив позиції, піднявшись на 5-е місце із 6-го. Голова
правління ПУМБ Сергій Черненко
ввійшов до трійки найсильніших банкірів в номінації «Кращий топменеджер», а заступник Голови правління
ПУМБ із роздрібного бізнесу Себастіан
Рубай визнаний кращим роздрібним
банкіром. Продукти ПУМБ увійшли
до п’ятірки кращих: кредитна картка
«ВСЕМОЖУ» стала переможцем у номінації «Картковий кредит». Кредит
готівкою «ВСЕЯСНО» ввійшов до ТОП-4
кращих готівкових кредитів. Депозит
«Дохідний» увійшов до ТОП-3 в номінації «Класичний депозит», а депозит

АНТИКРИЗОВИЙ КЕЙС ПУМБ
У ТОП-25 НАЙКРАЩИХ КСВ-ПРОГРАМ

на вимогу «Вільний» посів 2-е місце
в рейтингу кращих ощадних вкладів.

Кейс ПУМБ щодо підтримки медичної системи України в коронакризу ввійшов до ТОП-25 найкращих програм КСВ чергового рейтингу* журналу «Влада грошей».
При складанні рейтингу використовувалися дані з різних
відкритих джерел, повідомлення ЗМІ, думки галузевих
експертів. Антикризова програма ПУМБ складається з таких етапів: долучення банку до ініціативи Фонду Ріната Ахметова щодо надання допомоги лікарням у боротьбі
проти епідемії COVID-19; проведення благодійної акції серед співробітників «Підтримай медика – врятуй життя»; розробка спільно зі страховою компанією «АСКА-Життя»
програми захисту медиків «СтопКоронавірус» та страхування лікарів; підтримка ініці-

Цього року журі високо оцінило рівень
обслуговування

клієнтів

–

фізич-

них осіб у ПУМБ. Банк посів почесне
3-е місце в номінації «Зарплатні проєкти». У номінації «Інкасація» банк
другий рік поспіль отримує срібло.
Дистанційні канали обслуговування
ПУМБ також увійшли до десятки кращих: інтернет-банкінг посів 5-е місце,
а мобільний банкінг – 6-у позицію.

ативи Асоціації молодих донорів України з розвитку онлайн-платформи ДонорUA AID.
*Денис Лавникевич, «Влада грошей», 8/2020

*Фінансовий клуб, керівниця проєкту
«50 провідних банків України»
Вікторія Руденко, 07.05.2020

ОНЛАЙН-ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ДЛЯ БІЗНЕСУ
ПУМБ першим в Україні запровадив відкриття рахунків онлайн у рамках нової банківської програми підтримки малого бізнесу – «Дамо кризі бій». Відтепер не потрібно витрачати час на відвідування відділень, адже верифікація відбувається дистанційно через відеопотік, гарантуючи безпеку
та захищеність. Програма підтримки ПУМБ об’єднала в собі й інші привілеї для клієнтів: скасування плати за проведення платежів у гривні, абонплату за користування POS-терміналами та обслуговування рахунку в перший місяць без додаткових витрат. Клієнти також отримують доступ
до інтернет-банкінгу «ПУМБ Online для підприємців» зі зручним та широким функціоналом.
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ОГЛЯД РИНКУ

ЗРОСТАННЯ
та інновації
УКРАЇНЦІ НАРОЩУЮТЬ

Регулятор у своєму огляді банківського

та більш надійного захисту прав спо-

ВКЛАДИ В БАНКАХ

сектора зазначає, як пандемія COVID-19

живачів. До 1 липня ринок небанків-

вплинула на банківський сектор –

ських фінансових послуг регулювала

У другому кварталі 2020 року НБУ

попри подальше здешевлення кредитів

Нацкомфінпослуг, яка зараз перебуває

зафіксував приріст депозитів насе-

попит як бізнесу, так і населення на кре-

в стадії ліквідації. Впродовж останнього

лення й бізнесу в банках*. На рахун-

дити знижувався, що призвело до змен-

року найчастіше українці скаржились

ках у банках гривневі кошти зросли

шення кредитного портфеля банків.

на діяльність фінансових компаній.

за квартал на 9%. А їх обсяг проти ана-

З

логічного періоду минулого року зараз

Нацкомфінпослуг, – 19 166 стосували-

більший на 24,6%. Вклади населення

ся діяльності небанківських фінуста-

в гривні зросли на 10,9% за квартал

нов, 4118 – страхових компанії. Тоді як

і на 24,1% рік до року. Здебільшого при-

на кредитні спілки, ломбарди та лізин-

ріст відбувся завдяки вкладам на вимо-

гові компанії не скаржилися взагалі.

23 314 скарг, що отримала торік

гу. Така тенденція позитивно контрастує із ситуацією минулих років, коли

ФОПАМ СПРОСТИЛИ ЗВІТНІСТЬ

вкладники активно забирали кошти

Водночас вартість депозитів надалі

з банків. Станом на 1 липня 2020 року

знижується, а їх обсяги в банках зрос-

Фізичні особи – підприємці тепер

загальна сума вкладів фізичних осіб

тають. За даними НБУ, прибуток бан-

можуть вести звіти в зручній формі –

(у т. ч. фізичних осіб – підприємців)

ків за квітень-червень 2020 року ско-

електронній. Обов’язкову книгу обліку

у банках – учасниках Фонду гаранту-

ротився до 7,7 млрд грн, а за І півріччя

доходів для ФОП скасовано. Це перед-

вання вкладів фізичних осіб склала

2020 року він був на 23,4% меншим від

бачено законом про внесення змін до

538,6 млрд грн (на 64,2 млрд грн біль-

результату за аналогічний період мину-

Податкового кодексу, який підписав

ше, ніж на початок 2020 року).

лого року і становив 23,8 млрд грн.

Президент України. Акт передбачає

БАНКИ ЗАЛИШАТЬСЯ

ФІНАНСОВІ КОМПАНІЇ ПЕРЕЙШЛИ

кабінету платника податків і розши-

ПРИБУТКОВИМИ

ПІД НАГЛЯД НАЦБАНКУ

рення його функціоналу. Окрім того,

спрощення доступу до електронного

документ вносить зміни до Податково-

ЗА ПІДСУМКАМИ РОКУ
З 1 липня 2020 року Національний

го кодексу. Зокрема, полегшені умови

Попри очікуваний ріст відрахувань

банк перейняв на себе функції регу-

податкових перевірок. При перевірці

у резерви Нацбанк України прогнозує,

лятора ринку небанківських фінан-

оформлення працівників усунуто мож-

що банки до кінця цього року зали-

сових послуг: страхових, лізингових,

ливість опитувати працівників і робо-

шаться

Головним

факторингових компаній, кредитних

тодавців щодо виплачених пасивних

викликом для прибуткової діяльнос-

спілок, ломбардів та інших фінансо-

доходів та інших додаткових благ і від-

ті банків у найближчій перспективі

вих компаній. Як це вплине на клієнтів

шкодувань.

стануть втрати від погіршення якості

фінкомпаній? Разом із рештою функцій

кредитного портфеля (що у свою чер-

до нового регулятора перейде й робота

гу призведе до зростання відрахувань

зі скаргами споживачів. Головне завдан-

у резерви в наступні два квартали).

ня нововведення – більш ефективне

Водночас процентні й комісійні дохо-

регулювання небанківського фінансо-

ди надалі зростатимуть, тому до кінця

вого сектора. Зміни запроваджені задля

року сектор залишиться прибутковим.

підвищення якості фінансових послуг

прибутковими*.

*

Сайт НБУ, огляд банківського сектора за серпень 2020 р.
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ІНТЕРВ’Ю

ВІКТОРІЯ
ПОПІН:
«Не уявляю життя
без онлайн-банкінгу.
Це заощадження
часу та зручність»
Вже кілька сотень тисяч
українців готують із Вікторією
Попін, власницею кулінарного
сайту № 1 в Україні.
Щаслива дружина й матір
донечок Емми та Стелли,
за професією юрист
міжнародного права,
а в душі – кулінар і гурме,
вона 10 років тому вирішила
зробити хобі своєю основною
професією. Любов до чоловіка
й донечок надихає Вікторію
готувати смачні страви,
рухатися вперед і робити
хоч трішки щасливішими
інших. Ви запитаєте, до чого
тут банк? Відповідь проста:
саме банківські продукти
дозволяють їй заощадити час
для рідних, улюбленої справи
й подорожей, які дарують
свіжий погляд геть на все.
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– Розкажіть, будь ласка, коротко про
свій життєвий шлях. Як, будучи юристом-міжнародником, ви стали відомим
кулінаром? Що саме спонукало змінити
свій професійний напрям, відкоригувати
життєві плани?
Після знайомства зі своїм чоловіком у мене
з’явилось палке хобі, яке допомагало відволікатись від роботи, відпочивати. До цього я навіть не вміла найпростіших страв готувати. Всьому навчилася з нуля. Тому досі,
як пишу свої рецепти, розписую все дуже
детально, уявляючи, як така молода дівчина, як я колись, береться за приготування
чогось і не знає геть нічого про кулінарію,
маючи лише той рецепт. І в неї має вийти
все! Чи то складний торт, чи вишукана
страва для коханого, як у ресторані, а може
якась оманливо проста, всім знайома страва, яка має вразити і маму, і свекруху .
Хобі настільки затягнуло, що я одна за одною поглинала кулінарні книги та журнали, вичитуючи геть усе, від початку до кінця, пишучи нотатки, практикуючи на кухні.
І в один момент я зрозуміла, що час допомогти навчитись готувати іншим.
А ще показати інший бік кулінарії, що це
не лише щоденний борщ, смажена картопля та котлети. Я мрію про те, що буденне
харчування українців стане різноманітнішим, барвистішим та цікавішим. Для цього
не потрібно якогось неосяжного бюджету,
потрібна лише гастрономічна відкритість.
Я сподіваюсь, що кулінарний сайт Picante
Cooking сприяє таким змінам. Мені бракувало в Україні кулінарного сайту, за рецептами якого виходили б усі страви, без
зайвих розчарувань та марнувань продуктів, і де я б могла дізнатись, чому потрібно
робити так чи інакше, зрозуміти процес.
– Сьогодні ви маєте тисячі прихильників на вашому авторському сайті Picante
Сooking. А з чого все починалося?
Мій чоловік запитав мене: «Якби ти могла
обирати будь-яку діяльність на світі й робити
це із задоволенням, незважаючи на гроші,
щоб ти робила?» Тож спочатку з’явився англомовний блог, а потім – повноцінний сайт,
який є сьогодні найбільшим авторським
кулінарним сайтом в Україні, що ведеться
трьома мовами: українською, російською та
польською (ми польсько-українська сім’я).

– Зважаючи на те, що цієї осені побачила
світ уже друга ваша книга – збірка унікальних рецептів, ви, певно, маєте здобутки, знання яких може стати в пригоді
нашим читачам?
Довелося зважати на гроші. До виходу моєї
першої книги я поєднувала все на світі,
а Picante Cooking ще офіційно було хобі,
доволі коштовне, оскільки ми поставили
на якість, її підтримуємо й цінуємо незалежність (відхиляємо більше рекламних пропозицій, ніж погоджуємо).
Тепер це проєкт, який стрімко рухається
вперед, з чітким планом розвитку й цілями. Від листопада минулого року це моя
основна робота, яку я страшенно люблю.
Йшлось до цього аж 9 років, далеко не завжди було легко, мені досі не віриться, що
це насправді відбувається, саме до цього
я впевнено просувалась за безмежної підтримки та віри мого чоловіка.
Як вийшла у світ моя перша кулінарна книга «Знаю, що споживаю», стало зрозуміло,
що це вже невідворотний процес. З усього успіху першої книги було вирішено, що
бути другій «100 хітів Picante Cooking».
Це ювілейна книга, адже кулінарному сайту
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На відміну
від готування,
юристом
я хотіла
бути завжди,
скільки себе
пам’ятаю, а
міжнародним,
де є історія,
дипломатія,
міжнародні
відносини,
тим паче...

НАРОДНИЙ БАНКІР
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ІН
НТЕРВ’Ю
Ю
У нас польсько-українська сім’я,
я б сказала, з європейським
менталітетом. Живемо в Україні,
дотримуючись традицій
обох країн.

Picante Cooking у жовтні 10 років! І за збігом обставин ще цього року в Польщі вийде моя перша кулінарна книга польською
мовою. Тож шлях не був стрімким, не був
легким, але тим приємніше насолоджуватись результатами тієї праці.
– Хто і що вас роблять щасливою? Де шукаєте сили та натхнення?
Передусім моя сім’я, моя родина, наші сімейні друзі, яких небагато й практично всі
далеко, але з якими ми дуже близькі. Крім
того, подорожі. Ми сім’єю дуже багато подорожуємо, незважаючи на ситуацію у світі. Вірю, що все налагодиться, із часом життя повернеться до норми і ми продовжимо
свої гастрономічні подорожі, які дарують
відкритість та свіжий погляд геть на все.
– Розкажіть про вашу родину. Як плануєте сімейний бюджет?
У нас польсько-українська сім’я, я б сказала, з європейським менталітетом. Живемо
з чоловіком в Україні, виховуємо двох донечок Емму та Стеллу, дотримуючись традицій обох країн, хоч дома розмовляємо
виключно польською, аби польська мова
була для дітей дійсно другою рідною мовою. Щодо бюджету, то ми його не плануємо, ми просто не купуємо зайвого. Плануємо лише масштабні покупки, поїздки чи
подібні витрати.
– Як контролюєте витрати? Чи маєте секрети економії, збереження та накопичення?
Передусім це стосується моєї робочої галузі.
Я планую сімейне меню на тиждень, що
допомагає уникати марнування продуктів
та готової їжі, а ще дуже заощаджує час.
Навчаю цього й своїх читачів. Крім того,
ми з чоловіком розподіляємо покупки
на ті, які мають додану вартість для нас

(якісні продукти, подорожі, здоров’я, освіта та навчання тощо), і на них ми не заощаджуємо, робимо це на всьому іншому.
Ми практично не купуємо дорогих брендових речей, це не несе доданої вартості
в наше життя, так само не поспішаємо змінювати техніку на нову генерацію, купуємо лише те, що дійсно нам необхідне або
виходить із ладу. Цього навчаємо й дітей.
Ідеї мінімалізму в щоденному житті нам
дуже близькі. І так, для власного комфорту, звісно ж, робимо накопичення, можна
сказати, формуємо свою фінансову «подушку безпеки». Часи ковіду найкраще
показали, що це потрібно робити.
– Напевно, ви з чоловіком розмовляєте
з дітьми про гроші. Які фінансові навички розвиваєте в них?
Так, наші діти доволі зрілі фінансово попри свій вік. Ми вчимо їх, що має кошти передусім той, хто не витрачає. Що, який би
не був дохід, якщо не вміти контролювати
витрати, коштів не буде. Це теж причина,
чому більшість тих, хто виграє в лотереї,
швидко банкрутують.
Наші діти доволі рано дізнались про існування депозитів , що можна подаровані
на свято гроші не витрачати на нову ляльку, яка не буде цікавою вже за тиждень,
а заробити більше коштів, просто вкладаючи та чекаючи. Потім керувати своїми заощадженнями в доволі розсудливий спосіб.

Щодо бюджету,
то ми його
не плануємо,
ми просто
не купуємо
зайвого.
Плануємо лише
масштабні
покупки,
подорожі чи
подібні витрати.
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– Чи використовували колись кредитні
кошти на розвиток бізнесу або реалізацію проєкту?
Ні, поки що не доводилось, адже мала свої
заощадження. Але якби їх не мала, то для
самвидаву, який ми з чоловіком реалізовуємо вже вдруге, не маючи власних коштів,
використала б.
– Як вважаєте, в яких випадках доречно
користуватися кредитними коштами?
Коли власних коштів недостатньо, а дофінансування дає нові, стрімкі можливості.
Коли можна прорахувати дохід і він покриває відсоткові ставки по кредитах, даючи
ще й добрий заробіток.
– У повсякденному житті ви віддаєте перевагу готівці чи пластиковій картці?
Однозначно пластиковій картці, адже так
набагато зручніше, швидше й не потрібно із собою носити значні суми. А в разі
форс-мажору картку можна швидко заблокувати.
– Ви багато подорожуєте. Як оцінюєте
Україну, порівнюючи з іншими країнами, щодо легкості та зручності проведення розрахунків?
Дуже добре, хоч ще далеко не завжди
та всюди в нас можна розрахуватися
карткою, але що стосується сучасності
терміналів, доступності оплати картками

з безконтактними технологіями, онлайнбанкінгу, в Україні це на вищому рівні,
ніж навіть у деяких країнах ЄС.
– Чи намагались колись шахраї підловити вас, аби виманити конфіденційні дані
картки? Як ви повелися в такій ситуації?
Була така ситуація, коли я хотіла продати
свою вживану хлібопічку на одному відомому порталі оголошень. Зі мною на контакт вийшли шахраї, які начебто хотіли
зробити передоплату, але потрібні їм дані
картки були значно ширшими, аніж зазвичай для оплати на картку. Я вчасно зорієнтувалась, і до злочину не дійшло. Про
шахрайську спробу я повідомила поліцію.
Також колись телефонували мені, представляючись працівниками банку, начебто
на мою картку помилково були переказані
чиїсь кошти, а це вимагає передачі даних.
Звісно, я зрозуміла, що щось не так, і просто поклала слухавку.

Передусім банк
має бути надійним, стаціонарним, але
з відмінною
діджиталізацією всіх можливих операцій
та з мінімальною потребою
фізичного
відвідування
відділень банку,
з належним захистом даних
та коштів.

– Як вважаєте, на що слід звертати увагу,
вибираючи банк для співпраці?
Передусім, на репутацію банку на ринку,
а ще простоту в роботі: чим менше бюрократії, тим краще. Раджу не спокушатися
лише на привабливі відсотки по депозитах чи кредитах, аналізувати, чому саме
вони такі. Про надійність банку свідчать
його рейтинг та роки дії на ринку, фінансовий стан, а також хто є власником банку.

Вікторія Попін про онлайн-банкінг
Не уявляю життя без
онлайн-банкінгу, коли можна
керувати як робочими фінансовими справами, так і оплатами домогосподарства просто
з телефону, не виходячи з дому
чи очікуючи десь у черзі.

Онлайн-оплати дозволяють
організовувати свою роботу,
дозвілля родини, коли можна
все оплатити наперед. Багато
чого можна автоматизувати,
не потрібно пам’ятати про рутинні операції.

Для мене важливо самостійно керувати коштами, розпоряджатись депозитами або
навіть взяти кредит без фізичного відвідування банку.

Із задоволенням користуюсь мобільним банкінгом.
Приваблює можливість робити фінансові операції будь-де
й миттєво отримувати їх підтвердження.
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СТИЛЬ ЖИТТЯ

ЇЖА, ЩО ДАРУЄ ЩАСТЯ
«У наш час вседоступності, час
великих харчових концернів
і нових несприятливих
для середовища й людини
технологій обробки та
зберігання їжі вкрай важливо
розуміти, що ми їмо», –
вважає Вікторія Попін.
На її думку, свіжі сезонні
продукти, правильні рецепти
й техніки приготувань
додають гармонії та життєвого
спокою, культивують здорове,
натуральне харчування.
А це так важливо в нашому
неспокійному динамічному
сьогоденні.

Здорова людина – щаслива людина. Багато факторів впливає на наше здоров’я,
і серед них один із головних – правильне
харчування.

Чо
ому б не подбати про себе
та св
воїїх рід
дних уже зараз?

Враховуючи,
що багато
наших хвороб
пов’язані
з тим, що ми
їмо, варто
не нехтувати
натуральним
харчуванням.

Йдеться не про новомодні дієти, заморські продукти (деякі з них прибули до нас
із консервантами), знежирені йогурти сумнівного походження та складу, а приготовлену домашню їжу. Для цього потрібно
лише бажання, добра організація часу, трішки планування й зовсім небагато роботи.
Здоровій внутрішній мікрофлорі сприяють ферментовані продукти, як-то домашня
квашенина, домашні йогурти та кефіри тощо.
Уважно читайте етикетки на продуктах, що купуєте в магазині. На деяких із них

можна побачити цілий список харчової хімії: різні сульфати та фосфати, що мають
на меті продовжити термін зберігання,
поліпшувачі смаку, ароматизатори тощо.
Не довіряйте словам «дієтичний» або
«низькокалорійний», дивіться на цифри.
Добре рішення – харчування за сезоном. По-перше, це свіжі продукти, по-друге,
вони містять найбільшу кількість корисних
речовин, по-третє, доступні за ціною.

Що в осіінн
ньому меню?
Осінь – така собі кульмінація врожайності
за весь рік. Важливо це усвідомлювати. Ще
буде час на ситні печені, пухкі вироби з тіста тощо, а поки що нехай панують у вашому меню сповнені смаку овочі та соковиті
фрукти. Адже коли як не зараз? Окрім того,
врожай восени – це можливість запастись
якомога більшою кількістю вітамінів на затяжний холодний сезон, оскільки ні для
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МУ
УС
ІЗ ОБ
БЛІП
ПИХ
ХИ
6 порцій:
• 250 г пюре з обліпихи, охолодити
• 250 мл свіжовичавленого
апельсинового соку
• 150 г меду
• 3 зірочки бодяну
• 12 г желатину
• 300 г вершків 30%, добре охолодити
Желатин та 70 мл апельсинового соку
помістити в невеликий посуд. Перемішати
й залишити набрякати.
Решту апельсинового соку та бодян помістити в невеликий сотейник із товстим
дном і довести до кипіння. Варити 5 хв.
Зняти з вогню, додати мед і добре вимішати. Додати набряклий желатин і мішати
до повного розчинення желатину.
Вершки збити до стійких піків.
У велику миску крізь дрібне сито перелити апельсиново-медову масу, видаляючи
бодян. Додати пюре з обліпихи й добре вимішати. Ввести вершки. Спочатку додати
1/3 вершків і добряче вимішати. Додати решту й мішати мус лопаткою, немов загортаючи вершки в обліпихову масу, доки мус
не стане однорідним.
Одразу ж розкласти мус по креманках чи
сервірувальних склянках. Поставити в холодильник застигати на 1–2 год.

кого не секрет, що овочі поза сезоном позбавлені не лише смаку, а й вітамінів.
Ввести в раціон більше овочів та фруктів
легко. Можна докинути кілька брусків якогось із них до м’яса чи риби під час запікання. Або ж зробити ціле їхнє попурі, скропити олією, посипати улюбленими травами
та невеликою кількістю твердого сиру й запекти при високих температурах у духовці.
Так запечені овочі будуть їсти навіть перебірливі діти та дорослі, які раптом почали
вважати, що овочі – то не цікаво. Шматочки

СА
АЛАТ
Т
ІЗ ДИ
ИНЕЮ
Ю ТА
ПЛ
ЛІС
СНЯ
ЯВИМ
СИ
ИРО
ОМ
ІЗ ГО
ОРІІХА
АМИ

Це так
просто –
ловити
смак осені!
Не проґавте
його!

2 порції:
• 150 г суміші
салатної зелені,
порвати руками
• 250 г дині (вага без шкірок та насіння),
нарізати середніми шматочками
• 3 ґрунтові огірки, почистити, нарізати
скибками
• 1 цибулина шалот чи 1/2 ріпчастої
цибулини, нарізати кубиками
• 150 г сиру з блакитною чи зеленою пліснявою
• 30 г волоських горіхів
• чорний свіжозмелений перець до смаку
Для заправки:
• 70 мл оливкової олії
• 40 мл густого бальзамічного оцту (до простого бальзамічного оцту додати 1 ч. л. меду)
Горіхи підрум’янити в духовці, розігрітій
до 180 °С.
У невеликому посуді змішати інгредієнти для заправки. Додати цибулю й добре
вимішати. Залишити на 5 хв маринуватись.
На сервірувальні тарілки викласти салатну зелень, огірки та шматочки дині.
Рівномірно розподілити сир, розламуючи
його руками, і посипати все маринованою
в заправці цибулею.
Зверху викласти підрум’янені горіхи й
полити салат із динею заправкою. Приправити перцем і подавати.

Рецепт печеного
овочевого плову

груші, дині чи винограду зроблять будьякий, навіть простий салат вишуканим. А які
смачні фруктові пироги та корисні салати, їх
же ж навіть заправляти не треба! Чи невагомі муси з осінніх, вже дещо терпких ягід...
Експериментуйте, бавтесь на кухні, не бійтесь поєднувати смаки, кольори, текстури.
Готуйте вдома, створюйте гастрономічні
спогади собі та своїм рідним. Щоб дім був
місцем, де так смачно пахне. А з усім різноманіттям якісних інгредієнтів восени це
геть не складно.
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ПРОДУКТ У ФОКУСІ

РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ –
ШЛЯХ ДО СТАБІЛЬНОСТІ
Всі ми цінуємо передбачуваність майбутнього. І заощадження
допомагають втілювати заплановане. Але не все й не завжди
йде за планом. Так, коронакриза показала, що фінансова
«подушка безпеки» дуже важлива для добробуту родини.
Звичайно, сумно, коли накопичував на подорож, а змушений
витратити гроші на порятунок бізнесу, підтримку сім’ї або
лікування. Проте чудово, коли є можливість покрити ці витрати.
Тож, заощадження забезпечують людині гідний рівень життя.
На жаль, накопичені кошти з плином часу знецінюються, тому їх,
аби не з’їдала інфляція, можна розмістити на депозит.

На початку
2020 року рівень
інфляції в Україні
був 5%, а банки
пропонували
за строковими
депозитами
ставки 13–15%
річних у гривні.
Зараз інфляція
2,4%, а ставки
за депозитами
поступово
зменшуються
до 8–10%.

ВКЛАД І СТАВКА
Депозит (банківський вклад) – це
кошти в готівковій або безготівковій
формі у валюті України або в іноземній
валюті, які залучені банком від вкладника
на умовах договору банківського вкладу,
банківського рахунку або шляхом видачі
іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
Одним із головних чинників при виборі депозиту є його відсоткова ставка (у відсотках
річних). Від неї залежить ступінь винагороди клієнта-вкладника. Але не поспішайте
обирати банк, який пропонує найвищу відсоткову ставку. За умов сильної конкуренції
фінансові установи можуть встановлювати
відсоткову ставку вище ринкової, проте
не суттєво – НБУ прискіпливо за цим стежить. Це робиться тоді, коли банку необхідно швидко залучити готівку від населення.
Такі установи або активно кредитують і їм
найближчим часом буде потрібна гривня,
щоб видавати кредити, або мають проблеми з ліквідністю. Надійні банки, в яких запасів готівки (ліквідність) достатньо, будуть
пропонувати клієнтам ринкову ставку. Дохідність менша, зате надійність вища.

Варто також враховувати при розрахунках
майбутнього прибутку, що крім отримання
додаткового доходу за розміщені на депозиті кошти вам потрібно буде сплатити
обов’язкові для громадян України податки:
податок на дохід 18% та військовий збір
1,5% – разом 19,5%.
ВИДИ ДЕПОЗИТІВ
За строком розміщення вкладу депозити бувають довгострокові або
короткострокові. Довгострокові дозволяють
зберігати гроші від 1 року й довше, а короткострокові – від 1 до 12 місяців. Звичайно,
чим довший термін розміщення вкладу, тим
більший дохід.
Сплата відсотків за депозитами може відбуватись також по-різному: у кінці строку, щомісяця, приєднання відсоткової суми на депозитний рахунок.
Клієнт банку має сам вирішити, яким чином
одержуватиме свій вклад та відсотки по ньому. Якщо ви впевнені, що частина коштів
вам не знадобиться деякий час, то варто обрати строкові вклади без права поповнення
або накопичувальні з правом поповнення.
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Розглянемо на прикладі банку ПУМБ, які
він сьогодні пропонує основні депозити*.
Для максимального примноження заощаджень – депозит «Дохідний»: до 9,5% річних, від 500 грн строком від 1 до 12 місяців
без права поповнення та зняття, відсоток
сплачується на картку щомісяця.

Друга позиція передбачає можливість додавати гроші на депозит. Що, своєю чергою,
збільшуватиме суму нарахованих відсотків.
Так, якщо ви відкладаєте кошти на якусь покупку, тоді варто обрати строковий депозит
із правом поповнення.
Якщо ж ви не знаєте, коли може виникнути
потреба зняти всю суму, краще обирати вклад
із вільним зняттям. Наприклад, на депозит
на вимогу зручно покласти на початку місяця
зарплату, а потім протягом місяця знімати
з депозиту лише необхідну суму – щоб оплатити обов’язкові платежі та зробити покупки.
Ліміту на зняття коштів із такого депозиту зазвичай немає. Зате за кожен день, поки гроші лежать на депозиті, банк заплатить вам
відсоток.
Досвідчені вкладники радять поєднувати дві
вищезазначені стратегії – одну-дві зарплати
тримати на депозиті до запитання (для регулярних витрат та на непередбачувані витрати), а іншу суму заощаджень – на строковому депозиті (для максимізації доходу,
накопичення на мрію тощо).

Поради
від банку
Обирайте
банк, який є
учасником Фонду
гарантування
вкладів
фізичних осіб.
Граничний розмір
відшкодування
коштів
за вкладами
фізичних осіб,
включаючи
відсотки, який
гарантує Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб, становить
200 тис. грн.

Для накопичення на свою мрію/мету –
депозит «Накопичувальний»: до 8,5% річних, мінімальна сума від 5 тис. грн із правом поповнення (без обмежень) та без
права зняття строком від 3 або 6 місяців,
зароблений відсоток додається до депозиту щомісячно.
Для вільного керування своїми заощадженнями – депозит «Вільний»: до 6% річних, від
100 грн внесок, вільне поповнення та зняття,
відсоток сплачується на картку щомісяця.
УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ
Більшість банків пропонує депозити в трьох валютах: гривні, доларах США, євро. Вклади можна розміщувати
на будь-який період, стандартні терміни –
від 1 до 18 місяців.

Тож не зберігайте
накопичені
кошти вдома.
Примножуйте
ваші заощадження.
Дбайте про ваше
майбутнє.

Існують мінімальні суми вкладів, які встановлює кожен банк окремо. Якщо клієнт хоче
відкрити депозит на значну суму, у рамках
протидії фінансовим махінаціям фінустанова запитує в клієнта підтвердження джерела
отримання коштів. У відповідь можна надати: довідку про зарплатню з місця роботи,
документи, що підтверджують продаж майна, документи про отримання спадку тощо.
*Інформація дійсна на 10.09.2020

ПРИНЦИП НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ:
Порахуємо разом можливий прибуток за депозитом, щоб зрозуміти принцип нарахування
відсотків. Ви розмістили 12 000 грн на 6 місяців під 9% річних без права поповнення та зняття,
маєте таку формулу розрахунку:

((12 000 / 100 х 9 / 365) х 183) – 18% – 1,5% = 541,48 – 97,47 – 8,12 = 435,89 грн, де:

12 000
грн

сума депозиту

9%
відсоткова ставка
за депозитом,
% річних

365
база
для нарахування
відсотків

183
строк депозиту
в календарних
днях

18%
ставка податку
на доходи
фізичних осіб

1,5%
ставка
військового
збору

За користування вашими коштами протягом 6 місяців банк сплатить вам 435,89 грн.
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КОРИСНІ ПОРАДИ

ЯК НАКОПИЧИТИ
ТОП-5 ПРИ МАЛОМУ ДОХОДІ
Звички відіграють чималу роль в усіх
аспектах нашого життя. Фінансів це
стосується також. Періодичність і регулярність виконання якихось незначних дій
часто повністю змінює вектор життя. Тож,
розглянемо ТОП-5 правил поведінки, які
допоможуть накопичувати та мати запас
навіть при малому доході. Адже справа
не в кількості коштів, а в схильності
робити ті чи інші фінансові дії.
ЗВИЧКА 1.
ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ
ТА ДОХОДІВ
Нам здається, що всі наші витрати під контролем. Проте це хибна думка, наш мозок
видає не реальні цифри, а ті, які хотілося
би бачити. І коли ми не ведемо бюджет,
не рахуємо гроші, то далекі від розуміння
реальної картини свого фінансового стану.
Іноді навіть спрацьовує психологічний
бар’єр – ми боїмося побачити цифру, скільки витрачається, наприклад, на щоденну
каву чи тютюн. Адже тоді, ймовірно, потрібно буде від чогось відмовитися. Але
аналіз справжньої картини витрат необхідний, якщо ви бажаєте щось змінити,
а не рахувати гривні від зарплати до зарплати. На сьогодні існує багато інструментів, які допомагають веденню бюджету.
Є спеціальні платні та безкоштовні програми, додатки в онлайн-банкінгу тощо. Втім,
навіть табличка в Excel чи звичайний зошит
допоможуть вам розібратися, куди летять
кошти, сформувати фінансову «подушку
безпеки» або швидше виплатити кредит.

Вважаєте, що
накопичувати
реально, тільки
якщо лишаються
зайві кошти після
всіх регулярних
витрат? А от і ні!
Відкладати певну
суму можна при
будь-якому доході,
головне – бажання
та особиста
дисципліна, грамотне управління
особистими
фінансами та
обізнаність щодо
сучасних засобів
користування
фінансовими
інструментами.

Важливо не забувати вносити у звіт рух
коштів з усіх карток та гаманців.

ЗВИЧКА 2.
МАЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ
МАПИ ТА СПРОЩЕННЯ
ПОСТІЙНИХ ДІЙ
Незалежно від того, чи зводите ви «дебеткредит», у вас є сформована фінансова
система. У середньостатистичної людини кілька рахунків у різних банках, може бути кілька вкладів, страховки або
іпотека, кредитна картка та прихована
готівка. Спробуйте візуалізувати вашу
фінансову систему. Намалюйте її на великому листі паперу. Ви побачите картину цілком і відсторонено. Це надасть
можливість зрозуміти, від якої картки
можна відмовитися, які кредити вигідніше звести до одного, яких боргів потрібно позбутися просто негайно, а де краще
скористатися депозитом, адже є певна
частина коштів, які не використовуються.
Час від часу повертайтеся до аудиту власної фінсистеми.
Зробіть в інтернет-банкінгу автоматизованою оплату рахунків, погашення
боргів, відкладання «подушки безпеки»,
оплату навчання, пенсійні накопичення,
формування інших особистих фондів.
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Зведіть до мінімуму прийняття рішень
щодо рутинних питань. Тоді у вас не буде
прострочених платежів і спокуси витратити гроші, які хотіли відкласти.
ЗВИЧКА 3.
УНИКНЕННЯ ЗАЙВИХ ПОКУПОК
ТА МОНЕТИЗАЦІЯ ХОБІ
Будь-які покупки варто ретельно продумувати. Намагайтеся купувати тільки ті
продукти та товари, які точно використаєте. Не розмінюйтеся на дрібниці, краще
відкладіть гроші, і ви завжди зможете купити річ саме тоді, коли це буде потрібно,
не захаращуючи свій особистий простір.
Не зберігайте непотрібні речі – спробуйте їх продати, подарувати або
позбудьтеся їх. Звільніть місце для чогось нового у вашому житті.
Намагайтеся бачити в усьому можливість
монетизації: наприклад, якесь ваше хобі
(плетіння з лози, виготовлення прикрас чи
випічка унікальних пряників) може дати
вам частку доходу, а ще ви станете успішним
відеоблогером, показуючи майстер-класи.
Освоюйте суміжні спеціальності, дізнавайтеся, які сфери зараз затребувані й вигідні.
ЗВИЧКА 4.
НАВЧАННЯ ФІНАНСОВОЇ
ГРАМОТНОСТІ

• У кредиток найвищий кешбек і найвигідніші бонусні програми. Підберіть картку,
яка буде підходити саме вам, і заберіть
максимум її можливостей. Або спробуйте використовувати кешбек та відсоток
на залишок на картці. І ви зможете мати
від 1 до 10% з кожної покупки.
• Дізнайтеся у своїй податковій інспекції,
які кошти можна повернути (за навчання дітей, на лікування і т. д.) зі сплачених
вами податків.
• Якщо плануєте подорож за кордон, то
оберіть картку банку, якою можна розплачуватися безпосередньо в місцевій валюті без комісії за конвертацію.
І таких прикладів – безліч.

Не нехтуйте
правилом сучасного
мандрівника –
багаж має бути
легким, а чого
не вистачатиме,
то придбаємо
або обійдемося.

ЗВИЧКА 5.
ФОРМУВАННЯ ЗАПАСУ
ТА РІЗНОМАНІТТЯ
Найпростіша порада – заробляти й відкладати, але найскладніша у виконанні. Проте
і тут на допомогу прийде простий алгоритм:
те, що ви заробили в цьому місяці, ви витрачаєте тільки в наступному. Те, що витрачаєте зараз, берете із заробітків попереднього.
І ніяк інакше. Таким чином ви сформуєте
запас спочатку на місяць для нормального
життя, а поступово почнете відкладати й на
перспективу. Експерти рекомендують мати
як мінімум піврічний запас.
Прорахуйте вигідні саме для вашого типу
наповнення гаманця депозитні програми. Для цього в банках існує депозитний
конструктор, за допомогою якого ви самостійно можете обрати найвигідніший
вклад, який підходить саме вам.
ПАМ’ЯТАЙТЕ

Не лінуйтеся навчатися нового. Вивчайте
всі можливості користування картками
банку, кешбек-сервісами, поверненням
податків і т. д. Наприклад:
• Кредитні картки – не завжди зло.
Їх можна використовувати для вигідних
покупок, головне – встигати поповнювати
кредитку до закінчення грейс-періоду.

І не забувайте старе як світ правило – не кладіть усі яйця в один
кошик: зберігайте гроші в різних
валютах, у різних фінансових закладах. Звертайте увагу на те, щоб банк
був учасником Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб. Тоді в будьякому разі вам буде гарантована
сума відшкодування до 200 000 грн.
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ПРОДУКТ У ФОКУСІ

ДИСТАНЦІЙНІ КАНАЛИ
ОБСЛУГОВУВАННЯ:
ВИРІШУЄМО ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ
ЗА ДЕКІЛЬКА ХВИЛИН
«Час – це гроші», – посміхається
зі стодоларової купюри Бенджамін
Франклін. І хоча політик, вчений,
винахідник та журналіст сказав
це ще у XVIII столітті, кожна сучасна
людина може підтвердити цю істину.
Тому не дивно, що українці все
більше переходять на користування
дистанційними каналами
обслуговування. Без витрат часу
на відвідини відділення банку існує
можливість вирішити до 90% своїх
фінансових завдань самостійно.

ДИСТАНЦІЙНІ КАНАЛИ
До дистанційних каналів обслуговування
належать: термінали поповнення (ПТКС)
та банкомати (АТМ), сall-центри, банкінг
у Viber та інших месенджерах, веб- та мобільна версії інтернет-банкінгу.
ТЕРМІНАЛИ ПОПОВНЕННЯ (ПТКС)
ТА БАНКОМАТИ (АТМ)
Через банкомати за допомогою платіжних
карток або без них здійснюється прийом
і видача готівки, оплата товарів та послуг,
підтвердження операцій, отримання виписки щодо стану рахунку, підключення/
відключення опцій на пластикових картках і т. п. Банкомат конкретного банку
може обслуговувати не тільки картки, випущені цією установою, але й інших банків (варто тільки дивитися, чи є комісія
та який її відсоток). За допомогою ПТКС
можна внести готівку на рахунок, попо-

внити рахунок мобільного телефону, виплатити кредит, сплатити комунальні платежі, послуги інтернет-провайдерів тощо.
VIBER-БАНКІНГ
Цей канал комунікації з вашим
банком допомагає завжди знати суму
повного погашення по кредиту або суму
останнього зарахованого платежу, вносити без комісії планові платежі з карток
інших банків, отримувати повідомлення
про рух коштів по рахунках, стежити за
курсом валют, поповнювати мобільний,
замовляти карткові та кредитні продукти, а також читати новини та брати участь
у різних активностях у паблік-акаунті.
СALL-ЦЕНТР
Зв’язавшись з операторами, ви
може-те отримати відповіді на
будь-які питання з приводу користування
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банківськими продуктами та послугами.
Також ви можете повідомити про спробу
шахрайства й отримати оперативну підтримку.
ВЕБ-ВЕРСІЯ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ
Користування інтернет-банкінгом
cуттєво скорочує витрати вашого часу, якщо порівняти з офлайновими
оплатами деінде. Достатньо мати доступ
до ноутбука чи комп’ютера, щоб за потреби і в будь-якому куточку світу скористатися банківськими послугами. Як правило, послуги інтернет-банкінгу включають:
ви-писки по рахунках; надання інформації щодо банківських продуктів; заявки на

відкриття депозитів, отримання кредитів,
банківських карток і т. п.; внутрішні перекази на картку банку; перекази на картки
та рахунки в інших банках; конвертацію
валют; особистий кабінет.
БАНК У СМАРТФОНІ
Найбільшу популярність зараз отримує саме банк у смартфоні, адже це
можливість самостійно вирішити більшість фінансових питань майже одразу,
як тільки з’явиться час, потреба чи бажання. За функціоналом мобільний банкінг
мало чим відрізняється від веб-версії, до
того ж смартфон завжди в кишені, на відміну від комп’ютера чи лептопа.

МОЖЛИВОСТІ МОБІЛЬНОГО БАНКІНГУ
Розглянемо можливості мобільного банкінгу на прикладі «ПУМБ Online». У мобільній версії
онлайн-банкінгу можна провести різноманітні оплати; зробити перекази; відкрити, поповнити
та зняти депозит і навіть купити валюту. А ще в «ПУМБ Online» можна додати картки інших
банків і вільно переказувати кошти між різними картками, виплачувати кредити.
Створивши шаблони для зручних та
швидких переказів за номером картки чи рахунку, ви швидко можете
оплачувати щомісячні послуги, як-то комунальні рахунки, мобільний зв’язок, навчання дітей. Налаштування допоможуть самостійно керувати можливостями: змінювати
ліміт кількості операцій на день і суми зняття, активувати та блокувати проведення
операцій за кордоном чи в Інтернеті.
Також зручно у мобільному банкінгу
контролювати рух коштів за допомогою підключення push-повідомлень.
Ви отримуєте сповіщення про всі транзакції, незалежно від суми, безпосередньо в
мобільному додатку. Також для зручності клієнтів усі транзакції відображаються
в мобільному додатку «ПУМБ Online» в
розділі «Повідомлення». Там відображається час, сума транзакції, номер рахунку,
баланс, а також вид транзакції – оплата,
переказ коштів, поповнення тощо.
Крім того, все більше українців переходять на розрахунки
за товари та послуги мобільними пристроями. Їхню зручність уже нікому не

За дослідженням
Mastercard
Digitalization Trust
Survey 2019*,
58% української
аудиторії
користуються
платіжними
додатками та
визнають, що це
швидко та зручно;
67% українців
використовують
онлайн-банкінг
через додаток
на смартфоні.
*Джерело Newsroom.
mastercard.com, червень2019. Опитування
Digitalization Trust Survey
2019 на замовлення
Mastercard реалізувала
компанія IPSOS Research
у 2019 році.

треба доводити – ви не вивертаєте кишені в пошуках дрібних купюр для розрахунку, ведете постійний контроль витрат, у разі необхідності у вас є докази
проведення фінансових операцій, економите на додаткових картках (наприклад, у метро).
Для контакту смартфону і
платіжного термінала застосовується система Near Field
Communication (NFC) – технологія бездротового високочастотного зв’язку малого радіуса дії
«в один дотик». Вона допомагає
обмінюватися даними на дистанції. Потрібно просто прикласти
2 апарати один до одного, виконати 1–2 нескладні дії – і безконтактна
оплата за допомогою смартфону пройшла. Легко та зручно!

Обслуговування
за допомогою
мобільного
телефону – це ваш
банк у кишені.
Фінансові операції
та контроль руху
коштів будь-де
і будь-коли.

Фізичний номер картки використовується
тільки один раз, коли ви налаштовуєте
телефон, і потім він ніде не зберігається.
Номер картки оцифровується, і надалі використовується тільки зашифрований віртуальний номер. Тож це ще один із найбезпечніших видів оплат.

Більш детальну інформацію щодо обслуговування в дистанційних каналах ПУМБ
можна подивитись на офіційній сторінці банку: https://retail.pumb.ua/service

17

_0BMI6_PUMB_02_2020_016-017-NBankir-02-2020-strahovanie.indd_17054991.indd 17

НАРОДНИЙ БАНКІР

18.09.2020 12:33:43

КОРИСНІ ПОРАДИ

ОБЕРЕЖНО –
ШАХРАЇ НА ЗВ’ЯЗКУ!
Обізнаність власників
банківських карток
з питань особистої фінансової
безпеки зростає. Проте люди
деколи самі під час розмови
розкривають шахраям
особисті дані, які не мали б
нікому розголошувати
ні за яких умов. Отже,
розглянемо три поширені
сценарії шахрайства.
ДЗВІНОК ВІД
«МОБІЛЬНОГО ОПЕРАТОРА»
Вам може дзвонити представник мобільного оператора з питань покращення
якості обслуговування, пропонувати нову
послугу – це звичайне явище. Але може
бути, що на тому кінці слухавки – шахрай. Якщо вам пропонують увести код
підтвердження для активації «нової послуги», не робіть цього! Паралельно
з дзвінком шахраї заходять на сторінку особистого кабінету жертви на сайті.
І насправді отримують із допомогою довірливої людини код відновлення пароля до особистого кабінету на сайті оператора. Отримавши доступ, аферист бачить
усю історію дзвінків і необхідні SMS від
банку.
Іноді шахраї під час розмови запитують
номери телефонів, на які ви частіше
дзвоните, нібито для перевірки вас як
абонента або для отримання додаткових
контактних номерів, якщо ви щось продаєте. Далі шахрай робить віддалений
перевипуск SIM-картки. Тепер, зайшовши
в особистий кабінет на сайті банку, шахрай зможе легко заволодіти коштами,
придбати товари на інтернет-сайтах або
ж взяти онлайн-кредит.

Правила безпеки
безготівкових та
онлайн-платежів –
на сайті
інформкампанії
Нацбанку України
й банків-партнерів
#ШахрайГудбай

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
Якщо мобільний номер прив’язаний
до банківського рахунку – це ваш фінансовий номер. На нього надходять коди підтвердження операцій, паролі від банку,
інформація про баланс коштів на рахунках. Фінансовий номер потрібен для використання послуги інтернет-банкінгу
та для віддаленої ідентифікації клієнта
під час звернення в банк. Цей номер
не має бути доступним для широкого
загалу – на сайтах знайомств, у соцмережах, в об’явах тощо.
УВАГА!
Особливо вас повинно насторожити,
якщо ваш фінансовий номер телефону
перестав працювати.
Це означає, що у вас обмаль часу, перш
ніж зловмисник реалізує свої наміри.
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНО:
Звернутися в банк і заблокувати всі
ваші активні картки та інтернетбанкінг.
Зателефонувати мобільному оператору для з’ясування ситуації з втратою контролю над SIM-карткою та
уточнення подальших дій.
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Ви будете більш захищені
від наведених сценаріїв,
якщо заздалегідь вживатимете
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Завжди
тримайте
в секреті:
• Тризначний номер
на звороті картки
(CVV-код)

Заведіть окрему фінансову SIM-картку.
Зверніться до мобільного оператора, прив’яжіть мобільний номер до
паспорта. Це виключить можливість
віддаленого перевипуску SIM-картки.

• Коди банків
та мобільних
операторів

Встановіть денні ліміти в інтернетбанкінгу або блокуйте можливість
проведення онлайн-операцій.

• Кодове слово банку

Не поширюйте в Інтернеті мобільний
телефон, до якого прив’язаний банківський рахунок.
Не називайте коди з SMS-повідомлень, коли вам дзвонять із невідомих сумнівних номерів, навіть
якщо говорять, що зараз передзвонять із номера гарячої лінії.

ВИ «ВИГРАЛИ МІЛЬЙОН»!
Коли людина найбільш вразлива?
Коли вона під впливом сильних емоцій!
Шахраї добре це знають і спекулюють як
на горі, так і на радощах.
Жертві надходить SMS-повідомлення про
те, що вона виграла чималу суму грошей (варіант – автомобіль чи квартиру).
Більше деталей пропонується дізнатися
на сайті або за телефоном. Якщо людина
передзвонила, їй пояснюють, що від отримання бажаного призу її відділяє тільки
дрібниця: необхідно сплатити податок
у розмірі 1% від його вартості чи сплатити
інші збори – переказати кошти на картку
або ж відкрити рахунок. Для переконливості шахраї можуть створити сайт,
на якому є вся інформація щодо «акції» та
відгуки попередніх переможців. Якщо вас
просять сплатити певну суму за отримання призу, будьте певні – це шахрайство,
і ніякої квартири чи мільйона ви не вигравали. Згідно із законодавством, податки не перераховує отримувач виграшу,
а вони утримуються із суми виграшу через
її зменшення на суму податків.

• Паролі в інтернетбанкінгу

ПОВ
ВІД
ДОМИЛ
ЛИ ШАХРАЮ
РЕК
КВІЗИ
ИТИ КАРТКИ
ТА ПАРОЛІ??
Негайно заблокуйте картку в онлайн-банкінгу та повідомте про шахрайство (телефонуйте на гарячу лінію
банку, вказану на звороті картки).

Повідомляти
можна лише:

Зверніться до кіберполіції онлайн (за
посиланням ticket.cyberpolice.gov.ua).

• Прізвище, ім’я та
ім’я по батькові

• 16-значний номер
картки

ВАШУ КАРТКУ «ЗАБЛОКОВАНО»
Власники карток мають знати, що
не можна повідомляти реквізити картки
нікому, навіть працівнику банку. Тим паче
банки попереджають: їхні співробітники
не будуть просити клієнта надати цю інформацію. Зазвичай абонент на тому кінці
слухавки представляється «співробітником
банку» і повідомляє, що вашу картку заблоковано або з неї вже крадуть гроші й він
їх зараз «врятує». Неприємна новина може
збити з пантелику. Шахраї розраховують, що
людина в стресовому стані зробить усе, що
вони скажуть: повідомить реквізити картки,
одноразові паролі. Шахрай може переконувати здійснити перерахунок коштів, зняти
ліміт по картці. Припиніть розмову, а щоб
пересвідчитися, чи все в порядку з вашою
карткою, зателефонуйте на офіційний номер банку, який вказано на картці.

Важливо!

Не забувайте, що у вас є родичі похилого віку
або діти, які можуть бути менш уважними й більш довірливими. Донесіть до них правила особистої фінансової безпеки,
щоб уникнути неприємних ситуацій.
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ

СКАНВОРД

АТ «ПУМБ». Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.
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ФІНАНСОВИЙ

ГОРОСКОП
ОСIНЬ 2020

ОВЕН
Початок осені – вдалий період
для покращення фінансової бази. Сил та
ентузіазму в представників цього знаку вистачить! На початку жовтня вам
може здатися, що є фінансові ускладнення. Але не варто хвилюватися – все
налагодиться за кілька днів. Грошові
питання ви зможете вирішити самотужки – потреби вдаватися до використання кредитів не буде. Зірки також обіцяють подальше зростання прибутків.

ЛЕВ
Доведеться багато працювати. Швидкого покращення фінансового
стану не відбудеться, ваша наполегливість принесе плоди трохи пізніше. Зірки
радять утримуватися від ризикованих
справ та великих витрат у жовтні. Представникам цього знаку не варто давати гроші в борг друзям чи колегам – це
може зіпсувати ваші стосунки. До кінця
осені ви будете задоволені станом справ.

СТРІЛЕЦЬ
Восени не варто сподіватися
на легкі гроші. Зірки радять урахувати всі ризики й гроші витрачати виважено. За цієї умови у ваших доходах
і витратах пануватиме гармонія. Щодо
спонтанних покупок – вони можуть
призвести до розчарувань. І придивляйтеся до нових можливостей – зірки
не виключають, що ви знайдете нове
джерело доходів.

ТІЛЕЦЬ
Зараз не найкращий час для
бездумного витрачання коштів. Навпаки, варто навести лад у фінансовому
плануванні, визначитися з пріоритетами. Від завзятості на теперішній роботі грошових надходжень не побільшає,
але з інших джерел можуть надійти
цікаві пропозиції – розгляньте їх, вони
можуть стати прибутковими.

ДІВА
Фінансове становище цієї осені
буде стабільним. Цінуйте це – зараз для
вас не найкращий час приймати кардинальні рішення у сфері фінансів. Також
спробуйте відмовитися на кілька місяців від значних витрат. Займіться налагодженням ділових стосунків – у цьому
зірки восени вам сприяють. Вони вам
знадобляться в майбутньому для побудови успішної кар’єри.

КОЗЕРІГ
Ця осінь для вас – час переглянути свої підходи до планування
власного бюджету. Можливі рішення про зміну роботи або пошук нових
джерел прибутку, велику покупку або
накопичення на неї. Головне для вас
зараз – ретельне планування. Продумуйте кожне рішення, і тоді вдача буде
на вашому боці.

БЛИЗНЮКИ
Зірки обіцяють покращення
фінансового становища. Але хай це не
стане приводом для спонтанних витрат.
Краще замислитися над інвестуванням
чи навіть створенням власного бізнесу.
Осінь – вдалий час для цього кроку. Але
зірки не радять розпочинати нову справу разом зі своїми знайомими. Це може
бути ненадійне партнерство. Краще
опиратися на власні сили й розум.

ТЕРЕЗИ
У фінансовій сфері восени у вас
все складатиметься досить непогано.
Якщо не накоїте дурниць. Будьте уважні та не вплутуйтесь у сумнівні справи.
Є вірогідність, що в жовтні вам надійде
на перший погляд приваблива пропозиція, яка насправді ризикує обернутися втратою грошей. Зірки також радять
утриматися від співпраці з неперевіреними партнерами.

РАК
Щоб забезпечити собі бажаний
рівень грошових надходжень, восени
вам прийдеться багато та активно працювати, їздити у відрядження, не сидіти на місці, рухатися вперед. Час змінювати щось у своєму нібито фінансово
стабільному житті, уважно придивлятися до нових можливостей. Крім того,
зірки не радять вам у цей час давати
гроші в борг, їх можуть не повернути.

СКОРПІОН
На вас чекають позитивні зрушення у фінансовому плані! Восени справи, пов’язані з грошима, даватимуться
вам легко. Але на радощах не втрачайте здорового глузду. Масштабні проєкти, як-от купівля нерухомості чи ремонт,
вам восени затівати можна. Але ретельно все прорахуйте та сплануйте – ваші
аналітичні здібності й тверезий розрахунок стануть у пригоді.

ВОДОЛІЙ
Восени у фінансових питаннях ви можете довіряти власній інтуїції. У жовтні представники цього знаку
зодіаку можуть знайти додаткові джерела непоганого доходу. До того ж у вас
з’явиться можливість дозволити собі
витратити гроші на бажаний відпочинок чи омріяну покупку. І все ж таки,
витрачайте виважено, не втрачаючи
розсудливість та помірність!

РИБИ
У фінансовому плані осінь буде
для вас успішною, а якщо виникнуть
питання, підходьте до них із холодною
головою та вирішуйте їх у міру надходження. Зірки радять представникам
цього знаку в осінню пору інвестувати
в себе – якщо замислювалися про другу
освіту, здобуття нових компетенцій або
втілення в життя якоїсь ідеї, то осінь
для цього – сприятливий час. Можна
сміливо розпочинати!
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ДИТЯ
ЯЧА СТОРІН
НКА

БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Ти вже маєш або збираєшся відкрити свою сторінку в соцмережах та власну електронну
скриньку; спілкуєшся за допомогою месенджерів Whatsapp, Viber, Telegram і в чатах; реєструєшся
в онлайн-іграх, блогах, форумах? Тоді тобі потрібно:
ПАМ’ЯТАТИ: в Інтернеті не вся інформація надійна та не всі люди чесні

ЗНАТИ правила безпечної поведінки
1
2

КРОСВОРД

ТВОЯ ВІЗИТНА КАРТКА: ФАНТАЗУЙ ІЗ РОЗУМОМ
Вигадай і напиши
ім’я, яке будеш використовувати в Інтернеті
замість справжнього
імені та прізвища. Це
допоможе тобі захиститися у віртуальному
просторі.

1

2

По вертикалі: 1. Певна послідовність
цифр, за допомогою якої тобі можна
подзвонити на мобільний. 2. Число,
місяць та рік народження. 3. Офіційний документ, що засвідчує твою особу або когось із твоїх батьків.

Ім’я

Намалюй свій аватар.

Логін

Придумай логін –
слово, яке буде знайоме
тільки тобі.

Пароль

УВАГА! Використовувати ім’я, прізвище, номер телефону,
імена своїх близьких, назву рідного міста, адресу, дату свого народження не варто. Шахраї не сплять і залюбки скористаються твоєю передбачуваністю.

По горизонталі: 1. Твоє місце проживання, або місце роботи батьків, або
місце, де знаходиться твоя школа.
2. Документ про твоє народження.
3. Чотиризначне число – пароль банківської картки.
По горизонталі: 1. Адреса. 2. Свідоцтво. 3. Пін-код
По вертикалі: 1. Номер. 2. Дата. 3. Паспорт.

Склади пароль
із більш ніж восьми символів, серед яких перемішай літери (великі,
маленькі), цифри та інші
символи.

-

3

ЛАБІРИНТ
Прочитай вислови про безпечну
поведінку в соцмережах
і в мобільному телефоні, познач
«так» чи «ні», якщо ти згоден
або ні. Якщо твоя відповідь
правильна, ти швидко знайдеш
вихід із лабіринту.

Додавай
«у друзі» тільки
тих, кого дійсно
знаєш особисто.

Ніколи
не надсилай свої
фотографії
незнайомцям.

Зберігай
свої паролі
в секреті.
Краще їх
запам’ятати.

ТАК
ТАК
НІ
НІ

НІ

ТАК

ТАК

Не передавай нікому
особисту інформацію,
а про своїх рідних чи
друзів – без їх дозволу.

СТАРТ
НІ

НІ
ТАК

Не переходь за посиланням,
прикріпленим в email- або SMSповідомленнях, отриманих із невідомої тобі адреси чи від незнайомця.
Не передзвонюй за номерами, які
позначені в таких SMS.

НІ

ВІТАЄМО!

НІ
ТАК

Ти
в безпеці!

ТАК

НІ

Отримай дозвіл від
батьків, перш ніж
щось завантажити.

ТАК

Думай про те, з ким і про
що ти розмовляєш
22 в Інтернеті.

_0BMGU_PUMB_02_2020_022-023-NBankir-02-2020-child.indd_17003575.indd 22

Тебе щось бентежить або тобі хтось
загрожує в мережі чи по телефону?
Звернися до батьків або вчителів.
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