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нещодавно, але дуже швидко набув популярності серед українців. А ви готові до змін?
Не менш цікавим для вас буде почути думки
відомого телеведучого й журналіста Анатолія
Анатоліча про створення комфортного життя
для себе та своїх близьких. Сподіваємося, набутий ним фінансовий досвід приверне вашу
увагу до сучасних можливостей онлайн-банкінгу, зручностей у користуванні банківськими картками. За його словами, в нашій країні
створюється все більше умов для безготівкових розрахунків. Анатолій Анатоліч знає, про
що каже, адже він немало подорожує світом
і спілкується з багатьма людьми. До речі, докладніше про розрахунки за допомогою мобільних телефонів і вирішення інших фінансових задач у телефоні теж ідеться в цьому
номері.

Шановні клієнти!

Стосовно дозвілля, то в нас є для вас цікава
пропозиція. Гість цього номера Анатолій Анатоліч понад сім років займається бігом. Це ко-

Перед зимовими святами пропонуємо зазир-

рисно для фізичного й емоційного здоров’я.

нути у свіжий випуск журналу. Ми зібрали для

Ми розкажемо, з чого почати та як зберегти

вас найактуальнішу інформацію про зміни на

інтерес.

фінансовому ринку України та події нашого

На останніх сторінках номера юним допитли-

банку.

вим «банкірам» пропонуємо перевірити свої

Особисте життя кожного з нас теж не стоїть

вміння накопичувати та примножувати гроші,

на місці, як і наші мрії. Для їх втілення за-

а їхнім батькам – розгадати фінансово-еконо-

звичай потрібні певні накопичення коштів.

мічний сканворд. А ось чи витрачати накопи-

Накопичення – це не стільки збільшення до-

чення в зимові місяці, підкаже гороскоп.

ходів, скільки контроль витрат і правильний

Бажаємо вам у новому році оптимістичного

розподіл коштів. Сподіваємося, вам стануть

настрою, повноцінного відпочинку в колі рід-

у пригоді ТОП-5 порад, як розумно витрачати,

них і друзів та потужного заряду бадьорості

щоб мати змогу накопичувати. А для тих, хто

для майбутніх звершень. Нехай 2020 рік ста-

вирішить покласти гроші на депозит у банку,

не дійсно успішним у роботі та в особистому

щоб не лише зберегти, а й примножити їх, ми

житті, принесе з собою здійснення найсміли-

спеціально розробили цікавий тест. Зможете

віших бажань і фінансову стабільність!

дізнатися, хто ви за стилем накопичення: ма-

Якщо у вас залишаться фінансові запитання,

рафонець, спринтер чи джоґер – і визначи-

пишіть на адресу narodny@pumb.ua й отри-

тись, який із видів депозиту більше підходить

майте професійні рекомендації на сторінках

саме вам.

журналу.

Нас роблять щасливими не лише досягнуті
мрії, а ще й затишок у домі, теплі обійми
близьких. Тож на сторінках зимового номера
ми вирішили довідатись, який стиль інтер’єру
втілює саме такі бажання. Виявилося, що це
стиль хюґе. Він прийшов в Україну доволі

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

ТА
А ДО
ОСЯГНЕННЯ
РОЗШИРЕННЯ
МЕРЕЖІ ВІДДІЛЕНЬ

ДЕНЬ ДОНОРА
У жовтні команда ПУМБ провела тра-

За останні 4 місяці 2019 року ПУМБ

диційний День донора у 8 містах:

відкрив 10 нових відділень у різних

Києві, Харкові, Маріуполі, Одесі, Рів-

містах України: Василькові, Мир-

ному, Запоріжжі, Дніпрі та Чернів-

городі, Києві, Одесі, Кривому Розі,

цях. Усього 149 співробітників

Запоріжжі, Харкові, Обухові та Южноукраїнську. Всього мережа

здали 67 літрів крові. Одна

тепер нараховує 206 відділень ПУМБ. У всіх нових відділеннях можна

порція крові – 450 мл – рятує

скористатися повним спектром банківських послуг: оформити кре-

три життя. Кров у першу

дити та депозити, скористатися послугою з обміну валют, оплатити

чергу скеровувалась у дитя-

комунальні платежі тощо. У відділеннях організовані зони самообслуговування зі стійками «ПУМБ online», а також зона 24/7 з цілодобовим доступом до платіжного терміналу та банкомату.

чі

відділення

онкоцентрів

і дитячі лікарні. Команда банку
допомогла більш ніж 445 дітям.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО BankID
УПОВНОВАЖЕНИЙ БАНК ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ ГОТІВКИ НБУ
ПУМБ став четвертим уповноваженим банком зі зберігання запасів готівки НБУ. Відповідне рішення № 718-рш «Про надання акціонерному товариству «Перший Український Міжнародний Банк» статусу уповноваженого банку» прийняло Правління
Національного банку України 23 вересня 2019 року. Згідно з рішенням НБУ ПУМБ від-

ПУМБ підключився до системи BankID
від НБУ. З 6 серпня всі клієнти банку
ПУМБ можуть користуватися спрощеною системою ідентифікації на порталах державних установ.

тепер може здійснювати операції із запасами готівки Національного банку: забезпечувати банки в регіонах готівкою і приймати від них її надлишки та зношені купюри.

ЕКОТОЛОКИ
Цієї осені співробітники банку прибирали парки та сквери, висаджували

НАДЗВИЧАЙНО ПРОСТА
БАНКІВСЬКА КАРТКА

дерева й кущі, облагороджували території дитячих будинків у Києві, Нікополі, Дніпрорудному, Кам’янському, Льво-

У вересні відбувся Visa Форум. Його

ві, Запоріжжі, Енергодарі, Маріуполі,

яскравою родзинкою стала церемо-

Харкові, Дніпрі, Кропивницькому, Кри-

нія нагородження банків України за

вому Розі, Новомосковську, Олешках.

кращі банківські продукти, послу-

Ці міста були обрані не випадково – це

ги та інноваційні технології. ПУМБ

території присутності бізнесу ПУМБ.

отримав нагороду «За запуск надзви-

Всього 319 пумбовців зібрали 3992 кг

чайно простої картки – «всеКАРТА».

сміття, висадили 3175 дерев і кущів.

Нагорода від Visa – чергове підтвер-

Ми – за чисту та зелену планету!

дження, що банк створив якісний,
простий і дійсно корисний продукт
для клієнтів.
А ще на початку листопада ПУМБ випустив картку в польських злотих. До рахунку клієнту відкривають безкоштовно дві дебетові «всеКАРТИ» в злотих. Картка
підійде тим українцям, хто часто подорожує в Польщу або ж має рідних, які працюють чи навчаються там.
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ОГЛЯД РИНКУ

ЗРОСТАННЯ
та інновації
ГРИВНЯ ЗМІНЮЄ ОБЛИЧЧЯ

144,3% більше в порівнянні з анало-

УКРАЇНЦІ ЗБІЛЬШИЛИ БАНКІВСЬКІ

гічним періодом 2018 року!

ВКЛАДИ

НБУ продовжує оновлювати банк-

Зріс і обсяг виданих кредитів у ціло-

нотно-монетний ряд гривні. Вже

му – на 57%. За три квартали українці

У жовтні сума вкладів українців у бан-

з 20 грудня 2019 р. українці трима-

взяли кредитів на 51,15 млрд гривень,

ках зросла на 15 млрд гривень, у тому

тимуть у руках монету номіналом

половину з цієї суми – фізичні особи.

числі у валюті – на 11,5 млрд гривень

5 гривень, яка замінить відповід-

Такі дані оприлюднив член Нацком-

(у еквіваленті). Тим не менш станом

ну купюру. А в середині 2020 року

фінпослуг Олександр Залетов.

на 1 листопада 2019 р. у національній

з паперовим виглядом доведеться

валюті українці тримають у банках

попрощатися і 10 гривням. Банкноти

УРЯД ВВЕДЕ ЕЛЕКТРОННІ

більше, ніж у іноземній: 259 млрд гри-

цих номіналів можуть бути в обігу не

ДОВІРЕНОСТІ

вень і 199,9 млрд гривень відповідно.

більше 2 років, адже швидко зношу-

За даними Фонду гарантування вкла-

ються. Натомість термін життя моне-

Замість

пересилати

дів фізичних осіб (ФГВФО), загалом

ти значно більший – до 25 років.

паперовий бланк поштою або їха-

сума вкладів українців у банках – учас-

Зміни чекають і на ходові купюри.

ти кудись, вірогідно вже в наступ-

никах Фонду склала 458,9 млрд гри-

Національний банк вирішив онови-

ному році українці матимуть мож-

вень. Учасниками Фонду є 74 україн-

ти дизайн банкнот номіналом 50 гри-

ливість повноцінно користуватися

ських банки, вкладники яких можуть

вень і 200 гривень. За дизайном онов-

електронною довіреністю, яку мож-

не турбуватися за власні кошти, адже

лені банкноти стануть схожі на 20,

на буде миттєво надіслати електрон-

їх повернення у разі неплатоспромож-

100, 500 і 1000 гривень, які вже пере-

ною поштою або через месенджер

ності банку гарантоване цією держав-

жили редизайн. Відомо, що оновле-

будь-куди.

ною установою. Зараз ФГВФО гаран-

ні банкноти номіна-

Як повідомив міністр Кабінету міні-

тує відшкодування вкладу в межах

того

щоби

лом 50 гривень з’яв-

стрів Дмитро Дубілет, зараз Мін’юст

200 тис. гривень. Загалом вкладників

ляться в обігу в

і Нотаріальна палата працюють над

вітчизняних банків 43 мільйони.

грудні цього року,

підготовкою змін до законів та підза-

номіналом 200 гри-

конних актів, в результаті прийнят-

В УКРАЇНІ ЗНИЗИВСЯ РІВЕНЬ

вень – у лютому

тя яких буде введено електронну

БІДНОСТІ

2020 року.

довіреність. Подання законодавчих
змін на розгляд Верховної Ради мож-

Всесвітній банк зафіксував зниження

ливе вже у грудні 2019-го. Для впро-

рівня бідності в Україні. За досліджен-

КІЛЬКІСТЬ ОНЛАЙН-КРЕДИТІВ

вадження цього рішення технічно

ням банку, яке офіційно оприлюдне-

СТРІМКО ЗРОСЛА

є все.

не в Києві, в 2018 році рівень бідності
складав 16,8%. А у 2019 році цей показ-

Українські банки стрімко впроваджу-

ник вже на рівні 14,5%. Банк пов’язує

ють сучасні підходи в обслуговуванні

зниження бідності зі зростанням заро-

клієнтів, і тепер вже не обов’язково за

бітної плати і споживання. Реальна

кожним приводом приходити у відді-

заробітна плата за 9 місяців 2019 р.

лення. Навіть щоб отримати кредит!

зросла на 9,5% – головним чином за

За 9 місяців цього року 67,9% кре-

рахунок збільшення оплати праці

дитів населенню на суму 17,8 млрд

у приватному секторі, стверджується

гривень видано дистанційно. А це на

у презентації Всесвітнього банку.
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АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЧ:
«Ба
анк має бутти сучасним,
швид
дки
им і надій
йним»
Ім’я Анатолія
Анатоліча –
ведучого програми
«Ранок з Україною»
на телеканалі
«Україна», автора та
продюсера проєкту
«Зе Интервьюер» –
сьогодні, безсумнівно,
відоме всім. Він
любить свою країну
і вважає, що це
круто, коли в Україні
створюють усе
більше умов для
зручного та швидкого
розрахунку за товари
й послуги. Адже
це також впливає
на економію часу, який
краще витрачати на
спілкування з родиною
та хобі.
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лях до успіху для Анатоліча розпочався далекого 2006
року, коли він переїхав із рідного Кривого Рогу до Києва. Нині, у свої
35, телеведучий добре розуміє цінність
грошей, має певні власні фінансові звички й готовий ділитися ними.
– Розкажіть коротко про свій професійний
шлях – від діяльності радіоведучого до роботи на телебаченні, продюсерства? Що
вас спонукало, надихало змінюватися?
– За освітою я ревізор, закінчив обліковоекономічний факультет за спеціальністю «контроль та ревізія». Мені довелось
обирати: або професійна кар’єра на телебаченні та радіо, або робота за фахом.
У бухгалтерії та фінансовій сфері загалом
не працював жодного дня. На п’ятому
курсі вже заробляв як радіоведучий – і це
визначило мою діяльність на все життя.
У свої 35 я – професійний журналіст, чим
надзвичайно пишаюся.
– Які продукти банку допомагають вам
у діяльності? Як саме вони спрощують
або прискорюють процеси?
– Я часто користуюся карткою, намагаюсь
відмовлятися від готівки. Також використовую сервіси Google Pay для смартфона
та Garmin Pay для годинника – це дуже
зручно. Розраховуватися значно швидше
та приємніше – і так круто, що в Україні
створюють усе більше умов для безготівкового розрахунку. Київ став п’ятим
містом у світі (після Лондона, СанктПетербурга, Чикаго та Бухареста), в якому оплата проїзду банківською карткою
можлива безпосередньо на турнікеті
в метро.

діляємо бюджет, який часто змінюється
в бік збільшення або зменшення.
– Як контролюєте витрати, наприклад,
розраховуючись карткою?
– Аналізую виписки з банків, але не використовую жодних спеціальних додатків і сервісів для обліку витрат. За кордоном, до речі, дуже зручно користуватися
картками, бо, по-перше, не треба шукати
обмінні пункти й порівнювати курси валют, а по-друге, всі твої витрати відразу
з’являються у виписках.
– Якими секретами економії, збереження
та накопичення можете поділитися з читачами?
– Якраз нещодавно саме обговорював цю
тему з друзями у США. Американці, здається, відповідальніше ставляться до економії: вони відкладають відсоток доходу
на непередбачувані витрати або щасливу
старість. А ще я з роками зрозумів: що
більше витрачаєш, то більше починаєш
заробляти. Поява родини та дітей стимулює працювати й заробляти більше.
– У вас дві доньки. Як говорите з ними про
гроші? Які фінансові навички розвиваєте?
– Єдине джерело їхнього «заробітку» –
Зубна фея, яка приносить гроші за молочні зуби. Про цінність грошей ми поки що
не говоримо, але скоро вже почнемо.

«...з роками
зрозумів:
що більше
витрачаєш,
то більше
починаєш
заробляти.
Поява родини
та дітей
стимулює
працювати
й заробляти
більше.»

– Розкажіть про вашу родину. Наскільки
вона велика, як плануєте сімейний бюджет?
– У мене є дружина Юла та двоє донечок
– Аліса та Лоліта, їм 8 і 6 років. Сімейний
бюджет плануємо просто: в мене є картка, до неї прив’язана картка дружини, а я
отримую SMS-ки. А якщо серйозно, в мене
п’ять різних карток: VISA, Mastercard,
у різних валютах. Знаю наші постійні витрати: школа, дитячі гуртки, комунальні
послуги... А на інші особисті витрати ви-
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– Чи користуєтеся мобільним банкінгом?
Що вас приваблює в ньому?
– Передусім – зручність і швидкість. Круто, що ми в Україні подекуди можемо дозволити собі щось, чого ще немає в інших,
навіть прогресивніших країнах. Сьогодні
в мобільному додатку можна задовольнити більшість своїх потреб: переказати
кошти, поповнити мобільний чи провести оплату.
– Чи часто ви буваєте за кордоном? Які
країни для вас найбільш комфортні з погляду легкості проведення грошових операцій? І, порівнюючи, що можете сказати
про Україну?
– Україна показує високий рівень упровадження нових технологій. Ми можемо платити смартфонами за допомогою електронних гаманців Google Pay
та Apple Pay, розраховуватися картками з технологіями PayPass та PayWave,
і мережа терміналів стає все ширшою
в Україні. Я багато подорожую, щонайменше тричі на рік виїжджаю до Сполучених Штатів, і, оскільки це країна споживачів і споживання, середовище там
теж стає більш придатним для швидких
розрахунків.

2006 року
йому довелося
обирати: або
професійна
кар’єра на
телебаченні
та радіо, або
робота за фахом
у фінансовій
сфері. Вибір
був на користь
першого. Зараз
у свої 35 він –
професійний
журналіст, чим
надзвичайно
пишається.

– За кордоном ви розраховуєтеся дебетовою чи кредитною карткою? У чому зручність розрахунку певною карткою особисто для вас?
– У мене п’ять карток, є і дебетові, і кредитні. Різні рахунки, банки й валюти. Банки пропонують різні умови, які пасують
окремим статтям моїх витрат, тож наявність такої кількості варіантів для мене –
тільки плюс.
– Чи користуєтеся ви картковими пакетами/програмами лояльності з різними
привілеями, акціями та бонусами, які зазвичай пропонує банк?
– Так, із задоволенням, особливо якщо
йдеться про зал очікування бізнес-лаунжу, кешбек, а мобільні додатки зручні
саме тим, що вчасно нагадують про такі
приємні додаткові переваги користування послугами банків.
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– Чи використовували ви колись кредитні
кошти для втілення своєї мрії?
– Уже давно не користуюся кредитними
коштами, хоча раніше міг брати кредити
на щось доволі часто. Зараз завжди вистачає власних грошей. Мабуть, останньою
покупкою, для якої брав кредит, була моя
перша автівка.
– За якими критеріями ви обираєте банк?
У чому для вас виражається та відчувається його надійність?
– Мої критерії: сучасність, швидкість, надійність. Надійність, зокрема, вимірюється для мене в тому, що я як працівник
великого холдингу отримую зарплатню
на картку банку. І якщо така складна економічна система телевізійного бізнесу
довіряє банкові, це для мене неабиякий
показник. А ще довіряю рекомендаціям
близьких і друзів.
– Що можете порадити тим, хто лише збирається почати працювати з банком? На
що слід звертати увагу?
– У банку має бути своя історія. Якщо він
зміг пережити декілька останніх криз, то
це хороший банк.
– Яка історія ваших взаємин з банком
ПУМБ?
– По-перше, мені дуже подобається рекламна кампанія банку, а по-друге, я отримую на карту ПУМБ зарплатню. Це приємні
стосунки, які, сподіваюся, будуть тривалими. Й отримувати SMS-повідомлення від
банку теж завжди приємно.

Зараз час
для мене –
найважливіша
річ. Дуже
ціную його
і з огляду на це
розставляю
життєві
пріоритети...

– Чи хотіли б ви отримувати від банку ще
якісь додаткові послуги?
– Так! Круто, наприклад, коли банк зосереджує в собі багато послуг, зокрема
й поза банківською сферою, створюючи
спеціальні умови для оплати або роблячи
партнерські знижки.
– Чи стикалися ви коли-небудь зі спробами карткового або інтернет-шахрайства?
Як повелися в нестандартній ситуації?
– Колись я повернувся зі Штатів, а після
цього десь через місяць у місті Атланта

Коротка
біографічна
довідка

Анатолій Анатоліч – ведучий програми «Ранок з Україною» на телеканалі
«Україна», автор і продюсер проєкту
«Зе Интервьюер»
Яскраві проєкти:
«Зе Интервьюер», «Ранок з Україною»

Захоплення:
біг, подорожі, бокс, кросфіт

Родина:
дружина Юла, доньки Аліса і Лоліта

хтось намагався скористатися моєю карткою, розплатитися за рахунком у $800.
Транзакція не пройшла, я отримав сповіщення від банку, заблокував картку й перевипустив її в Україні.
– Поділіться вашим рецептом, як знаходити розумний баланс між роботою та хобі,
дозвіллям та особистим життям. На чому
можна заощадити, а чому варто приділяти багато часу й сил?
– Усі пріоритети змінюються з віком, і якщо
тобі двадцять з лишком, ти задумуєшся про
інше, ніж у 35. Зараз час для мене – найважливіша річ. Дуже ціную його і з огляду на це розставляю життєві пріоритети:
у якийсь момент я вирішив не витрачати
часу на те, що мені нецікаво.
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СТИЛЬ ЖИТТЯ

БІГ – ЦЕ ЖИТТЯ
З висловом «рух – це життя»
не посперечаєшся. Причому,
чим більше ми рухаємось, тим
здоровіше стаємо. Хтось воліє
пройтися пішки до роботи, хтось
замість ліфта піднятися на свій
поверх по сходинках, комусь
до вподоби прогулянки парком.
А ось Анатолій Анатоліч понад сім
років захоплюється бігом і про його
користь знає не з чуток. Він вважає,
що окрім підтримки здоров’я
пробіжка – це ще можливість
побути наодинці з собою, ніби
медитація: «Хтось відвідує йогастудію, а я займаюсь бігом». А ще
зайняття бігом починати ніколи
не пізно. Потрібно тільки бажання
і вільний час… Але про все по черзі.

Яка користь від бігу?

Мене часто питають, як пробігти марафон.
Відповідь проста: треба вийти та пробігти
42 км. Лівою і правою ногою, по черзі. І так 42 км.
Так само і з початком тренувань: треба просто
вийти на подвір’я та почати хоча б з 500 м
навколо будинку. А за деякий час систематичних
тренувань ви й до марафону будете готові.

Любов сучасної людини до сидіння автомобіля, дивана перед телевізором, крісла
перед комп’ютером, на жаль, не завжди
призводить до чогось хорошого. Все частіше
ми чуємо від лікарів слово «гіподинамія»,
небезпечні наслідки якої не обнадійливі –
можливі ожиріння, остеохондроз, ішемічна
хвороба серця, діабет тощо. Щоб знизити
ризик їх розвитку, серед порад фахівців –
вести активний спосіб життя, зокрема бігати,
і не забувати про користь приємних емоцій.
«Є цікавий вислів, до якого можна ставитись неоднозначно: «Що більше ти біжиш,
то менші твої проблеми», – ділиться своїми
думками Анатолій Анатоліч. – Це не про втечу від проблем – інакше цитата не мала б
нічого спільного з реальністю. Під час пробіжки часто приходять на думку оригінальні
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ідеї, які здатні допомогти у розв’язанні різних
проблем. Ти просто обдумуєш і робиш своє».
Окрім того, біг дає змогу знайомитися з новими місцями й людьми. Так-так, не дивуйтесь! Телеведучий, наприклад, дуже радить
спробувати біговий туризм: «Коли ще буде
змога пробігтися перекритим містом і насолодитися його красою?» На рахунку Анатолія Анатоліча вже два Нью-Йоркські марафони, у планах – пробігти Лондонський,
Токійський. Біговий туризм схожий на суперекскурсію, якої інакше ви ніяк не отримаєте. До речі, цікавий вид бігу, з яким Анатоліч познайомився в Парижі: для нього
знайшли дівчину-гіда, яка проводила… бігові екскурсії – розповідала про цікаві місця
просто на бігу.

Як почати займатись бігом?
Це дуже просто. Для початку варто взути
кросівки й розім’ятись. Причому тут не варто
економити на взутті. Ви ж не хочете стикатися з травмами, забитими ікрами, хворими
колінами тощо. Спеціальне спортивне бігове
взуття вбереже ваші ноги. Отже, щоб вибрати зручні кросівки, враховуйте:
Бігове покриття. Для твердих поверхонь (приміром, асфальтованих) обирайте взуття з рівною м’якою
підошвою, для м’яких ґрунтів – з більш жорсткою. Протектор, захисні шари для пальців
та боків ступні або залізні шипи зроблять біг
по лісу, горам чи в негоду (приміром, на випадок снігу чи льоду) комфортним.
Власну вагу. Від неї залежить необхідність додаткової амортизації. Маєте
кілька зайвих кілограмів, обирайте взуття
з високими амортизаційними можливостями та максимальною підтримкою ступні.
Устілку. Краще, якщо вона може
легко зніматися, щоб мати змогу
її замінювати за потреби, наприклад, на
ортопедичну.
Режим тренувань. Бігаєте менше ніж
годину, час від часу, підійдуть прості
«дистанційні» кросівки. Так звані «трейнери»
забезпечують безпечний біг на часті тривалі
дистанції. Щоденний забіг вимагає легких
(позбавлених більшості технологій стабілізації та підтримки) амортизуючих кросівок.
Будову стоп (пронацію). Про це
краще запитати у свого тренера
або у фахівця, який на цьому знається.

Потрібно купити нову форму,
яку буде хотітися вдягти. Ви будете
почуватися стрункішими, сильнішими
й більш вмотивованими.

Як досвідчений бігун, Анатолій Анатоліч радить на самому початку занять бігом долучатися до бігових клубів. Професійні тренери
навчать вас правильної техніки бігу, без травм
та надмірної втоми. «А ще можна завантажити біговий додаток на смартфон, який згенерував би вам індивідуальну програму тренувань – зараз таких безліч», – додає він.

Кросівки
для бігу мають
бути:
• м’якими та гнучкими
в передній частині
• з хорошою
вентиляцією, особливо
влітку. Для осінньозимового періоду підійде
взуття з водостійких
матеріалів, що гарно
утримують тепло

! Якщо ви початківець у пробіжках, то
зверніть увагу на біг підтюпцем (ще його
називають футинґ, джоґінґ). Це одна
з форм бігу в повільному й неквапливому
темпі (не більш ніж 9,7 км/год). Швидкість
можете регулювати самостійно – все залежить від рівня вашої підготовки.

• легкі (вагою не більше
400 г)

Коли бігати, вирішувати вам: біг зранку
сприяє пробудженню організму й налаштовує його на робочий ритм, увечері – знімає
фізичну та розумову втому.

Мати свій інтерес
Щоб не втратити зацікавленість у тренуваннях, потрібно надавати пріоритет не короткочасному бажанню пропустити тренування, а довгостроковій меті, яку ти ставиш
собі, починаючи тренуватись. І в цьому
важливу роль відіграє самодисципліна.
Ще один гарний лайфхак від Анатолія
Анатоліча з цього питання: «Потрібно купити нову форму, яку буде хотітися вдягти.
Ви будете почуватися стрункішими, сильнішими та більш вмотивованими».
! Заняття бігом має багато позитивних психологічних аспектів. Отже, біжіть, якщо:
вам не вистачає в характері наполегливості, терпіння, витривалості;
ви маєте потребу навчитися долати свої
слабкості, підвищити самооцінку.
Окрім того, ті, хто почав регулярно бігати,
здебільшого без зайвих вагань кидають
курити, надмірно вживати пиво й інші алкогольні напої.

Що ще можна
очікувати від бігу?
Суцільні плюси:
+ підвищує загальний
життєвий тонус
+ допомагає
нормалізувати
вагу й залишатися
в хорошій формі
+ зміцнює нервову
систему
+ повертає тонус
м’язам
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ПРОДУКТ У ФОКУСІ

ЯКИЙ ВИ ДЕПОЗИТ?
Гроші можна накопичувати по-різному. Як, наприклад, бігати.
Обираєш зручний для себе ритм, дистанцію – і прямуєш до мети.
Або й без мети, просто рухаєшся, як тобі комфортно.

Чи знаєте ви?
ПУМБ – постійний учасник
і банк-агент Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб**
85% клієнтів переоформлюють свій депозит у банку
ПУМБ має оцінку 5
(найвища надійність) депозитів
за даними агентства «КредитРейтинг»
ПУМБ – один з чотирьох уповноважених банків зі зберігання
запасів готівки НБУ
Депозити можна відкрити
в будь-який зручний спосіб: у відділенні, за допомогою інтернеті мобільного банкінгу

Зберігати гроші
краще у кількох
валютах. Основні
заощадження –
у валюті, в якій
ви отримуєте
зарплату і,
відповідно,
плануєте
витрати.
Невеликий
резервний
фонд варто
створювати
у доларі або євро.

и порівняли різні стилі накопичення зі стилями бігу та пропонуємо дізнатися, хто ж ви.
Можливо, ви – марафонець: рухаєтеся цілеспрямовано, наполегливо, копієчка за
копієчкою, до великої мети? Чи енергійний спринтер? Вжух – і назбирали «фінансову подушку» або купили квитки кудись
на моря. А, може, джоґер – накопичуєте
розслаблено й у власне задоволення.

Власний депозит зі зручними
для вас умовами можна створити
в «Депоззит
тном
м у к о н с т ру к т о р і »
ПУМБ
** Свідоцтво №102 від 02.09.1999 р. Станом на
04.12.2019 р. граничний розмір відшкодування
коштів за вкладами фізичних осіб, включаючи
відсотки, становить 200 000 грн.

Щоб точно визначити свій стиль накопичення, можна пройти тест. А в ідеалі – ще
й відкрити депозит, який банк ПУМБ пропонує для кожного зі стилів. І без зайвого
напруження спокійно нарощувати свої фінансові м’язи. Ну, й бігати можна почати!

Живіть і накопичуйте із задоволенням,
обравши зручний депозит для своєї мети!
12
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Тест
на визначення стилю накопичення
1. Ви отримали зарплату й зареклися
цього місяця купувати собі щось.
Але колега пропонує крутезні туфлі,
які їй/йому не підійшли. Ваші дії:
Ідіть до мене, мої гарненькі! С
Зажмурити очі й бігом звідси!
У мене свої плани. B
Начхати, скільки років твоїм кедам,
якщо ходиш у них по Парижу. A
2. Ви відсвяткували родинне
свято, і рідні щедро обдарували
вас «конвертами». Сума вийшла кругленька.
Що з нею зробите?
Ех, немає у святкуванні кінця!
Хочу, щоб аж у Білій Церкві почули. С
Хочу зробити собі пам’ятний
подарунок, але не татуювання.
Треба подумати. B
Якщо додам до синього конверта,
моя ціль стане ближчою – і незабаром
новенький блискучий… A

3. Ви півроку відкладали гроші, щоб поїхати в Таїланд.
Та друзі спокусили на мандрівку до Буковеля.
І в Буковель поїду. Ще й лижі прикуплю. С
Який Буковель? Мене чекають краєвиди Таїланду. B
Їду в Буковель, беру з собою локшину та кип’ятильник.
Таїланд не скасовую. A
4. Ваш дядечко зі США, про якого бабуся давно розповідала,
таки залишив вам у спадок мільйон доларів. Що будете робити з ним?
Звільняюся з роботи – розпочинаю жити! С
Нарешті переїду у власну трикімнатну в центрі Києва –
дивитимуся футбол з балкона. B
Дякую тобі, дядечку, за спадок – найкращий
стартовий капітал для мого бізнесу. A
5. Ви рік відкладали гроші на ремонт. Але товариш пропонує
купити його авто за ціною «як для своїх». Що будете робити?
Про ремонт краще думати у власній автівці. С
Та ні, це ж ще й на бензин витрачати. Спершу ремонт! B
Не можна втрачати такого шансу. Зекономлю на доставці матеріалів,
ще й таксуванням підзароблю. A

Отж
же, рахууйтее, з якою літ
теро
ою найб
біл
льш
ше відпо
овіідей ви дали.

Результати тесту
Якщо це A , то ви – МАРАФОНЕЦЬ.
Стратег, який має велику мету або
кілька й упевнено рухається до неї, не відволікаючись на миттєві імпульси. Спонтанні рішення – це не про вас! Планове ставлення до витрат і накопичень у поведінці
цього типажу робить вас стійкими до спокус витратити гроші на те, чого, здавалося
б, дуже хочеться в певну мить, а вже через
день, можливо, така покупка виявиться
зайвою. Марафонців приваблює можливість примноження накопичень щомісяця. Як, наприклад, у депозиті «Накопичувальний» від ПУМБ. Кожного наступного
місяця відсотки за ставкою до 16%* річних
у гривні додаються до все більшої суми депозиту. Якщо є змога, такий депозит можна поповнювати власними коштами без
обмежень, а от достроково зняти – ні. При
цьому, за бажання, цей депозит можна подовжувати автоматично. Порахувати, наскільки примножаться ваші заощадження
в тій чи іншій сумі, нескладно за допомогою онлайн-калькулятора на сайті банку:
https://retail.pumb.ua/deposit/accumulative

Якщо більшість ваших відповідей – B , то ви енергійні, любики дистанціям
те динамічне життя! Надаєте перевагу коротким
ні п
і швидким перемогам. Ви – СПРИНТЕР. Вам притаманні
планування
витрат і раціональний підхід до них. Спринтери женуться за високими й амбітними цілями, люблять, щоб їхні кошти якнайкраще працювали на них. І сьогодні це не проблема, адже банки пропонують
депозити з максимальною дохідністю. Спринтерів не засмучує неможливість дострокового зняття й поповнення коштів. Бо ж рішення вже ухвалено, і гроші максимально примножуються. Зокрема,
за депозитом «Дохідний» від ПУМБ ви отримуєте проценти на картку щомісяця! А це до 17,5%* річних у гривні залежно від суми вкладу та строку розміщення коштів. За бажання депозит можна подовжувати автоматично.

Якщо ж ви дали більшість відповідей С , то ви – ДЖОҐЕР. Ваше
кредо – життя у власне задоволення. Обмеження – не для вас,
це стосується і грошей. Захотіли – відклали. Перехотіли – зняли й
витратили. Сучасні банківські продукти дають змогу накопичувати
в задоволення, не обмежуючи себе ні в чому. Наприклад, депозит
«Вільний» від ПУМБ. Вклавши гроші на півроку, 184 дні, можна
в будь-який момент поповнити або зняти будь-яку суму. Банк не
встановлює жодних обмежень щодо розміру суми, яку клієнт може
поповнювати або знімати, а отже, маємо два плюси: гроші завжди
доступні, але при цьому вони працюють. На залишок щомісяця нараховують відсотки – до 11%* річних у гривні. Усі операції з депозитом доступні онлайн, тож приходити у відділення не обов’язково.

* Інформація станом на 04.12.2019
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КОРИСНІ ПОРАДИ

РОЗУМНО ВИТРАТИВ –
ВЧАСНО НАКОПИЧИВ
Існує багато історій про те, як людина
з невеликим доходом робила все, аби
збільшити свої статки та не думати
в майбутньому, де б перехопити грошей
до зарплати. Проте зі збільшенням
кількості грошей ситуація, коли їх знову не
вистачало на увесь місяць, не змінювалась.
І не дивно, бо накопичення – це не стільки
збільшення доходів, скільки контроль
витрат і правильний розподіл коштів.
Даємо ТОП-5 порад, як розумно витрачати,
щоб мати змогу накопичувати.

ВЕДІТЬ ДОМАШНЮ БУХГАЛТЕРІЮ
Аби все було під контролем, варто
вести записи доходів і витрат. Як саме робити це, залежить від ваших уподобань:
це можуть бути позначки в блокноті,
електронній табличці Excel чи спеціальній програмі у смартфоні. Якщо ви часто
користуєтесь онлайн-банкінгом, то у власному кабінеті також можна запровадити
такий облік в окремому розділі. Звичайно, там зручно вести бухгалтерію, якщо ви
активно користуєтесь банківським «пластиком» і купуєте через інтернет товари й
послуги.
На сьогодні
найпростішим
і найдоступнішим
для пересічних
громадян фінансовим інструментом
для збереження
та примноження
коштів залишаються класичні
банківські депозити.

Одні фахівці радять записувати витрати
в загальному вигляді, бо дуже деталізовані внесення у звіт кожного чека займають
багато часу, і часто користувачі кидають
це заняття через кілька місяців. Інші, навпаки, впевнені, що варто вести облік
найдрібніших витрат, бо «диявол ховається в деталях», і часто на дрібничках
і шкідливих звичках можна заощадити
найбільше.

СТЕЖТЕ ЗА СТРУКТУРОЮ
РОЗПОДІЛУ КОШТІВ
Існує універсальна формула щомісячного
розподілу доходу – 50-30-20, де:
50% – необхідні постійні платежі («комуналка», харчування, транспорт, зв’язок тощо);
30% – інші витрати (одяг, розваги, короткострокове навчання);
20% – заощадження.
Заощадження також варто розділити на
дві частини:
10% – створення фінансової подушки безпеки (на випадок звільнення, хвороби тощо).
Звичайно, кожен самотужки перерозподіляє власний дохід, залежно від можливостей, але створити «подушку» безпеки, яка
дала б змогу існувати 6 місяців (саме стільки часу фахівці в середньому закладають
на пошуки роботи в разі її втрати), має кожен, хто турбується про своє майбутнє. Цією
сумою в жодному разі не можна ризикувати або давати її в борг. Подушка фінансової
безпеки не ставить перед собою мету приносити дохід. Її мета – ваш захист і спокій.

14

_0A6JJ_PUMB_03_2019_014-015-NBankir-03-2019-vytraty.indd_16372929.indd 14

10.12.2019 17:30:04

10% – накопичення на великі покупки. Аби
відкладені гроші не знецінювалися, на сьогодні найпростішим і найдоступнішим для
пересічних громадян фінансовим інструментом для їх збереження та примноження
залишаються класичні банківські депозити.
Кошти, які ви виділили на постійні платежі
й інші щомісячні витрати (разом 80% доходу), теж можуть працювати на вас. Для
цього краще відразу після отримання доходу покласти цю частину коштів на депозит із можливістю вільного поповнення
та зняття в будь-який момент на будь-яку
суму. На поточні витрати ви потроху переводите необхідні кошти з депозиту на рахунок в онлайн- чи мобільному банкінгу,
а залишок на депозиті приноситиме вам
додатковий дохід. Наприкінці місяця ви
отримаєте невелику суму відсотків, яку
можна витратити на мобільний зв’язок
чи смачну каву з тістечком. Але якщо не
чіпати цих коштів, то за півроку зможете
потішити себе чимось суттєвішим.
Для створення фінансової подушки безпеки обирайте депозит накопичувальний,
який надає змогу поповнювати його щомісячно як власними коштами, так і автоматичним приєднанням процентів, але не
дозволяє знімати. Допомагає вам не піддатися емоціям і не витратити коштів. Він
має вищу відсоткову ставку і за 5 років (за
умови щомісячного поповнення на суму
10% вашого регулярного доходу) дозволить сформувати справжній резерв.
Аби зібрати кошти на відпочинок, навчання дітей чи нове авто, стане в нагоді накопичувальний або дохідний депозит, де
пропонуються більші відсоткові ставки.
Зауважте, що при найвищих ставках зазвичай неможливе дострокове зняття та
поповнення депозиту.
КОНТРОЛЮЙТЕ ЗАЛИШОК КОШТІВ
Розраховуючись карткою або через
онлайн- та мобільний банкінг із під’єднаним
сервісом інформування (SMS- чи Viber-повідомлення), ви завжди будете контролювати
залишок коштів на рахунку, що майже неможливо, коли ви хапаєте готівку «з тумбочки», поспішаючи на роботу. Для цього
можна оформити вигідну дебетову картку,
яку зручно поповнювати в будь-який спосіб.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ МОЖЛИВІСТЬ ЗЕКОНОМИТИ

ІСНУЮТЬ ПРОСТІ ТА ДІЄВІ ПРАВИЛА ЕКОНОМІЇ:
Не переплачуйте

Не лінуйтеся дізнаватися про можливості зекономити. Порівнюйте пропозиції на різних
ресурсах. Обирайте оптимальний варіант за
співвідношенням ціна/якість.

Не живіть у борг

Витрачайте відповідно до свого доходу, не
завжди потрібно мати статусні речі, які вам
не по кишені.

Стежте
за акціями...

...банків, магазинів, заправок, сервісів. Наприклад, якщо ви розраховуєтеся Mastercard,
то можете зареєструвати свою картку для
участі в програмі винагород та одержувати
від сертифікатів на покупки в супермаркетах
до грошових подарунків.

Відстежуйте
знижки, але
вимикайте емоції

Купуйте те, що реально потрібно. Не беріть
«не ваш» товар, навіть якщо на нього є знижка 90% – це шлях до непотрібних витрат.

Купуйте товари
оптом...

...або за популярними нині колективними
закупками, коли люди об’єднуються й купують гуртові партії у виробника, на закордонних сайтах тощо.

ОБИРАЙТЕ ЕКОНОМІЮ З КОМФОРТОМ
Слід пам’ятати, що універсальних порад не існує, бо кожна людина чи сім’я – унікальні, і варто зважати на свої потреби та звички, щоб почуватися комфортно. Тому, проаналізувавши
інформацію, підлаштовуйте під себе план дій
щодо розумного ведення бюджету. Не засмучуйтесь, якщо щось пішло не так. Спробувавши
різні поради, ви напрацюєте власний комфортний спосіб витрачати та накопичувати.
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ПРОДУКТ У ФОКУСІ

МОБІЛЬНИЙ БАНКІНГ:
банк у кишені
Розумні ґаджети стали
невід’ємною частиною нашого
життя: ми використовуємо
смартфони не лише для дзвінків
і повідомлень, а й для перевірки
погоди, перегляду стрічки новин,
пошуку інформації, онлайнпокупок тощо.

к показують результати соціологічного опитування, проведеного Research & Branding
Group у лютому 2019 року, мають смартфони більш ніж половина українців (55%). До
того ж, вони настільки полюбили розраховуватися за допомогою цих пристроїв, що за підсумками
2018 року Україна увійшла в топ-5 країн за кількістю
NFC-трансакцій із картками Mastercard і в топ-3 серед 90 країн Центральної Європи, Близького Сходу
й Африки – з картками Visa.

NFC (Near Field Communication) – технологія бездротового зв'язку
малого радіуса дії, що дозволяє здійснювати безконтактний обмін
даними між пристроями, розташованими на невеликих відстанях:
наприклад, між терміналом, який зчитує, та мобільним телефоном
або платіжною карткою.
В Україні за перший квартал 2019 року кількість безконтактних розрахунків за допомогою смартфонів зросла у 35 разів.
А мобільний додаток ПУМБ встановили вже більш ніж на мільйон
ґаджетів – понад мільйон людей оцінили зручність дистанційного
банкінгу. І це не дивно, бо плюсів у користуванні банківськими послугами за допомогою смартфона дуже багато.
Уже зараз 65% користувачів інтернет-банкінгу ПУМБ віддали перевагу мобільному додатку.
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ЧАС – НЕ ТІЛЬКИ ГРОШІ
Те, що час – це гроші, знають
усі. А ще – це комфорт, душевний спокій, гарний настрій. З мобільним
банкінгом не потрібно шукати банкомат
чи відділення фінустанови, витрачати
свій час на черги у відділенні, очікувати
з’єднання з оператором і вести довгі розмови. Увесь банкінг із купою переваг розміщений у смартфоні та працює 24/7.

ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ
Як показують дослідження Google, найбільше часу українці проводять у месенджерах Viber, Facebook та Telegram.
Фінансові установи скористалися цією любов’ю, аби вдосконалити обслуговування своїх клієнтів. Так, завдяки сервісу банку ПУМБ ви маєте змогу в будь-який час і без дзвінків отримати
потрібну інформацію у Viber. Доступ до цієї послуги можливий за
допомогою кнопки Viber на офіційному сайті банку. Або можна самостійно знайти паблік-акаунт ПУМБ у додатку й вибрати чат-бот
для здійснення простих операцій. У Viber можна подати заявку на
оформлення кредиту, дізнатися
суму планового платежу й останнього зарахування по кредиту
готівкою чи кредитній картці, замовити автоцивілку чи дізнатися
актуальний курс валют.

Сьогодні 80% своїх фінансових
задач клієнт може вирішити
самостійно в телефоні.
У будь-який час, у будь-якому місці,
без комісій за допомогою мобільного
телефону можна розраховуватися
в магазині, на заправці, в транспорті. Це – безпечно, швидко й завжди
під рукою.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ
Ви, хоча й маєте регулярний дохід, ніяк не почнете відкладати й накопичувати? З мобільним банкінгом це просто.
Наприклад, дуже зручний депозит «Вільний». Поповнюйте його
в будь-який час на будь-яку суму й накопичуйте на подорож, навчання чи розваги. Вам доступна будь-яка мрія! При цьому вільно
знімайте з депозиту необхідну суму на ваші потреби у режимі 24/7
без втрати відсотків, які нараховуватимуться щомісяця. Депозит
«Вільний» – до 11%* річних у гривні на суму від 100 грн.

Крім того, можна створювати
шаблони для зручних і швидких переказів за номером картки чи рахунку,
сплати щомісячних послуг (мобільний зв'язок, комунальні й інші).

За допомогою налаштувань можна самостійно керувати можливостями банкінгу:
змінювати ліміт кількості операцій на
день і суми зняття, активувати та блокувати проведення операцій за кордоном чи
в інтернеті тощо.

ВЛУЧНІ ПІДКАЗКИ
Якщо клієнт користується карткою,
банк розуміє, на що й коли він витрачає гроші. Це розуміння дає змогу
робити клієнтові нові пропозиції та
своєчасні підказки.

Також зручно контролювати, скільки коштів залишилося на картці, бачити всю
історію операцій: надходження на картку та списання з рахунку. Можна додати
картки інших банків у «ПУМБ Online»
і вільно переказувати кошти між різними
картками, погашати кредити тощо.

Наприклад, клієнт поповнює свій мобільний телефон через
третій ресурс. Банк надсилає у Viber інструкцію, як можна зробити це без комісії в мобільному додатку. Або ж банк відхиляє
оплату через недостатню суму залишку на рахунку й одразу
пропонує просто зараз активувати послугу овердрафт, аби розплатитися за товар. А в майбутньому ще й запропонує оформити кредитну картку, щоб уникати незручних ситуацій. Також
банк проводить багато навчальних розсилок – як відновити
PIN-код і пароль, робити перекази, сплачувати за послуги.

Додатково є можливість використовувати
системи мобільних платежів Apple Pay та
Google Pay. Використання нових технологій дозволяє мінімізувати кількість даних,
які отримує продавець, оскільки замість
інформації про картку, її номер, термін
дії тощо передається унікальний номер
облікового запису, який шифрується та
зберігається на пристрої. Важливо, що
банк гарантує безпеку трансакцій.

ПУМБ привчає своїх клієнтів самостійно керувати фінансами,
стає «непомітним» банком, який зайвий раз не турбує і при
цьому завжди поруч.

*

Інформація станом на 04.12.2019
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СТИ
ИЛЬ ЖИТТЯ

ХЮҐЕ – ЕКОНОМНИЙ
ЗАТИШОК ПО-СКАНДИНАВСЬКИ
Затишок і комфорт, теплі обійми
близьких – цього простого щастя
потребує кожна людина. Це не
залежить від її віку, статі, професії
чи міста – щастя залежить
від бажань і можливостей.
Створити затишок і комфорт
можливо й у великому будинку,
й у маленькій кімнаті, потрібно
тільки правильно обрати
інтер’єрний стиль і, якщо на все
не вистачить власних коштів, –
кредитну програму. На щастя,
сьогодні легко впоратися
і з першим, і з другим завданням.

Економний
затишок:
Невибагливий

• стиль

Натуральні

• матеріали

• Світлі кольори
Класичні меблі

• та декор

• Зручна техніка

тиль хюґе прийшов в Україну доволі
нещодавно – десь 3-4 роки по тому,
коли нарешті були відкриті європейські кордони й українці почали активно
мандрувати. Саме скандинави вразили світ
своїми продуманими й водночас простими
та доступними колекціями меблів, декору
та інтер’єрних рішень. Невибагливий, без
золота й пафосу, цей стиль особливо зрозумілий українцям завдяки ментальності
та клімату. Холодні зими, не надто сонячні
перші місяці весни й останні місяці осені,
літо з природними несподіванками – потреба в затишку й теплі відчувається, як і,
приміром, у данців, майже увесь рік.
«Популярність хюґе зрозуміла ще й тому,
що цей стиль доволі економний, а створити його може кожен українець із невеликим доходом, – стверджує дизайнерка
інтер’єру, декораторка Юлія Метеліна. –
Матеріали, меблі й декор легко купити не
в бутиках, а в простих крамничках або бу-

дівельних маркетах, а особливі знання для
того, щоб зробити самостійно «скандинавію», не потрібні».
Хюґе потребує простих матеріалів. Це може
бути звичайна фарба на стінах, які навіть не
обов’язково вирівнювати, достатньо обрати природний колір. За бажанням відтінки
можуть бути різними, головне – світлими.
У Скандинавії замало сонячних днів, тому
там намагаються залишати стіни світлими,
часто – білими. На підлозі – натуральне дерево, краще – паркетна дошка, або ламінат
«під дерево», ніякого мармуру або лакованого паркету. Такі матеріали недорогі.
КЛАСИКА Й НІЧОГО ЗАЙВОГО
Скандинави доволі економні та не розуміють зайвого пафосу, особливо в меблях
і декорі. Звичайний, не зі шкіряною оббивкою диван, скромний стіл, декілька
стільців, не на різьблених ніжках, кавовий
столик, який може бути зроблений навіть
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М’які пледи з натуральної бавовни або вовни, пухнасті подушки, «бабусині»
доріжки на підлозі або невеликі килимки з національним узором, якісь прикраси
для оселі з природних матеріалів – усе це скандинавський стиль.
краще вибирати глибоких барв. В ідеалі –
відтінки синього, зеленого, фіолетового
або рудого. Декору не має бути забагато,
важлива фактура: пледи товстої в’язки, хутряні подушки, штори зі щільного полотна.
Декор можна добирати, докуповувати та
змінювати увесь час. Так, коли взимку хочеться сонячного настрою, доречним стане
новий рудий плед, якщо влітку потребуєте
трошки спокою – врятують зелені подушки.
Й навіть, побачивши «щось таке», на що
саме зараз немає грошей, можливо здійснити покупку, оформивши кредитну картку в банку. Платити потрібно, тільки коли
користуєтеся кредитними коштами. Ще й
є приємні бонуси – можливість сплачувати
частинами та користуватися кредитними
коштами без відсотків до 62 днів.

власноруч, – усе має бути невигадливим
і функціональним. Найкраще – з натуральних, необроблених матеріалів.
Обставити студію можливо за 30–40 тис. грн.
Необхідні кошти можна позичити в банку.
Наприклад, оформивши кредит на товар безпосередньо в магазині, онлайн на
https://retail.pumb.ua в розділі «Кредити»
чи у відділенні банку. Часу на це піде небагато. Банк пропонує і кредит готівкою
«ВСЕЯСНО», і кредитні картки всеМОЖУ та
soloМАНДРИ. Зауважте, кредит доступний
навіть пенсіонерам.
ВИРІШАЛЬНИЙ ДЕКОР
Хюґе неможливо створити без декору –
саме він є акцентним і йому належить головна функція – створення затишку. Зверніть
увагу на фотографії в простих рамках, керамічний, а не порцеляновий посуд, дерев’яні
таці та чавунні пательні. Щоб додати кольорів, пледи, подушки, ковдри та штори

СПРАВА ТЕХНІКИ
Скандинави, як ніхто, розуміються на комфорті в побутовому сенсі. Пральна машинка, зручна плита, пилосос, праска тощо – всі
ці речі обов’язкові в домі. Для них, як правило, роблять окремі ніші або місця для
зберігання. Скандинавський стиль настільки простий, що в нього можна інтегрувати
будь-яку побутову техніку. Так, це не дешеве придбання, але, як кажуть німці, «я не
настільки бідний, щоб купувати дешеві
речі», особливо – побутову техніку. На допомогу прийде кредит на товари.
Кредит на товари надають у магазинах
техніки, в яких є представники банку. Для
отримання кредиту не треба жодних довідок, підтверджень володіння майном
тощо. Достатньо заповненої анкети, паспорта і трохи часу на оформлення. Видають кредит шляхом переказування коштів
на рахунок магазину. За товар також можна сплатити кредиткою та погасити заборгованість у рамках пільгового періоду до
31 числа наступного місяця після дати покупки або, якщо сума завелика, скористатися сервісом «Сплачуй частинами».
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Зручно, що ПУМБ
працює з більш
ніж 120 магазинами-партнерами, серед яких
є й будівельні
маркети, котрі
пропонують спеціальні програми
кредитування
для створення затишної оселі.

Хюґе створити
доволі легко,
швидко та недорого. Особливо –
з лояльними кредитними програмами ПУМБ.

НАРОДНИЙ БАНКІР

11.12.2019 16:02:08

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ

СКАНВОРД

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

ФІН
НАНСОВИЙ
ЗИМА 2019-2020
ОВЕН
Грудень буде на диво стабільним і прибутковим, що дозволить
належно підбити підсумки й переглянути всі чинні проекти. Цілком імовірно, під Новий рік керівництво зауважить ваші заслуги й ви отримаєте
винагороду за працю. У січні – лютому
може виникнути спокуса витратити
цю суму на першу-ліпшу забаганку, але
краще вкладіть кошти в якусь прибуткову справу або покладіть на депозит.

ЛЕВ
Леви з гідністю витримали всі
перипетії 2019 року й у грудні можуть
розраховувати на подарунки. Час роздати борги, підрахувати накопичення і взятися до нових справ. Вони не
забаряться, треба лише роззирнутися
навкруги й обрати найдоцільніше. Січень доведеться витратити на рутинні справи, а вже в лютому зорі будуть
повністю на боці тих, хто націлений на
розвиток. На вас чекає швидкий успіх.

ТЕЛЕЦЬ
Зима почнеться з подарунків,
грошових премій чи спонсорської допомоги. Та зорі невдовзі затребують і від
вас: потроєної уваги до кожного поданого на підпис папірця, чітких звітів
і вправного керування бюджетом. Утім
терплячі та старанні Тельці непогано
з цим впораються і до кінця зими матимуть у своїх руках чималенькі накопичення. Навесні вони із задоволенням
витратять їх на створення комфорту.

ДІВА
Перший місяць зими буде
тихий і спокійний, грошей на все вистачатиме, але відкласти щось про запас
навряд чи вдасться. Навіть несподіване повернення давнього боргу або довгоочікувану грошову премію щедрі
Діви швидко витратять на подарунки
рідним. Відновити фінансову ситуацію вдасться вже наприкінці січня –
на початку лютого: спрацюють давні
зв’язки у професійних колах.

БЛИЗНЮКИ
Фінансова удача прихилиться
до вас, тому заробити в грудні вдасться дійсно чимало. Але через напружений графік і недогляд у коло партнерів
може затесатися шахрай. Це, звісно,
дещо порушить ваші плани, та зрештою
ви з усім упораєтеся ще до першого дня
весни й почуватиметеся переможцем.
Небідним переможцем. Нарешті ви знайдете час і фінанси на себе й родину.

ТЕРЕЗИ
Терезам зорі обіцяють успіх і в
професійному плані, і у фінансовому.
Оце й буде передноворічна винагорода
за проникливість, точний розрахунок
і вмілий аналіз поточної ситуації в усіх
сферах. У січні можна буде відпочити,
а вже з середини лютого слід з головою
занурюватися в справи й у жодному разі
не розраховувати на легкі гроші.

РАК
Грудень – для відпочинку і спокійного просування. Принаймні, перша
його декада. Амбітні проекти й великі
звершення краще відкласти на другу
половину січня, а то й на третій місяць
зими. Під владою білого металевого
Щура ви легко все надолужите, шанси
на успіх і фінансове процвітання зростуть у рази. Але грати треба чесно!

СКОРПІОН
Роботи не стане менше, але
фінансову стабільність зорі гарантують.
Єдине, що вимагається від Скорпіонів, –
уникати спокус, не вкладати кошти
в сумнівні справи й… усміхатися, навіть нечемним конкурентам і боржникам. Те, що вдасться повернути та заробити, краще вкласти у своє навчання
або у щойно розпочату справу – і прибуток не забариться.

СТРІЛЕЦЬ
Грудень не обіцяє несподіванок, усе йтиме за планом. Наприкінці
місяця варто утриматися від оформлення кредитів чи купівлі нерухомості.
У січні буде нагода вкласти кошти в розвиток власної справи або підвищення
своєї кваліфікації – цим треба скористатися. Загалом зима спробує навчити вас
заощаджувати, раціонально планувати
й правильно оцінювати можливості.
КОЗЕРІГ
У перші дні грудня краще
покласти кругленьку суму на депозит
або принаймні відкласти подалі: вдовольнити бажання тут і зараз не вдасться, а гроші просто розтануть. Додаткові кошти знадобляться вже наприкінці
січня – на початку лютого. Відколи володарювати світом почне білий металевий Щур, спокійне фінансове життя для
Козерогів скінчиться, кожну отриману
гривню доведеться відробити.
ВОДОЛІЙ
Грудень – час творити добрі
справи. І ви можете собі це дозволити,
адже матимете змогу надати фінансову допомогу тим, хто цього потребує. От
тільки благодійністю, якщо це не основний вид діяльності, захоплюватися
не слід. Ситуація на роботі після зимових свят зміниться, і доведеться добре
попрацювати, щоб зберегти й примножити статки. Зорі обіцяють щедру
винагороду лише за сумлінний труд.
РИБИ
Конфлікт між омріяним і реальним – приблизно так виглядатиме
картина світу для Риб у грудні. Місяць
затребує чималих і несподіваних витрат, а далі доведеться працювати здебільшого на перспективу. Лише наприкінці лютого фінансова фортуна стане
поблажливішою. Прибутки, хоч і невеликі, надходитимуть стабільно.
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Відніми від суми
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сума

ПІДКАЗКА 1

Порахуй 16% від суми
вкладу, що на Старті.
Для цього помнож її
на 0,16. Це дохід за 1 рік.

У БАНКУ дорослі зазвичай з метою накопичення та примноження
відкривають ДЕПОЗИТ. Приміром,
розміщують у банку певну суму грошей (не менше 100 грн), можуть час
від часу поповнювати вклад, по закінченню строку вкладення (через
3, 6 або 12 місяців) отримують свої
гроші + додатковий дохід за відсотками. Так само можеш робити й
ти за узгодженням з батьками. Погодься, заощадження та накопичення коштів можна порівняти з марафонським бігом – старт, рух (коли ти
відкладаєш та час від часу додаєш
гроші), фініш (коли ти накопичив ту
суму, яка тобі потрібна).

1

сума
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ю)..
1 Впиши суму свого вкладу на СТАРТІ. 2 Тепер біжи вперед, як марафонець. По дорозі ти зустрінешся з підказками, які допоможуть тобі порахувати,
наскільки примножаться твої заощадження, якщо ти покладеш їх на депозит
(без поповнення щомісяця) у банку на 12 місяців під 16% річних. Відповіді записуй у відповідних кружечках. 3 Запиши отриману суму на ФІНІШІ.
Марафонський біг (біг по шосе на найдовшій дистанції) як вид змагань
i з’явився завдяки легенді про давньогрецького воїна. Ще в 490 р. до н. е.
воїн Фідіппід із метою повідомити про перемогу греків над персами
в Марафонській битві пробіг 42 км 195 м із поселення Марафон до Афін.
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