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НАРОДНИЙ БАНКІР

Шановні друзі!

У

цьому номері журналу, останньому в 2021 році та оновленому, ми підготували для вас
низку новин про зміни, що відбулися на фінансовому ринку України восени та очікують
на українців у найближчому майбутньому. ПУМБ продовжує впроваджувати інноваційні

сервіси для максимального комфорту клієнтів. Про процес реєстрації у ПУМБ за лічені хвилини
та відкриття рахунку в «ПУМБ Online» без зайвих паперів і витрат часу через застосунок «Дія»
читайте в нашій новій рубриці «Інновації».

Досі безпечним і доступним кожному інструментом збереження коштів від інфляції залишається банківський депозит. Щоб банк прийняв кошти, потрібно укласти з ним договір. У нашій новій
рубриці «Консультація» ми пропонуємо разом розібратися у тонкощах депозитного договору.
Роз’яснимо, як покроково відкрити депозит у банку та покласти на нього гроші, про що «розповідає» кожен пункт договору. А для тих, хто ще не вирішив, який саме депозит обрати в банку, ми
розробили цікавий тест. Вас, напевно, здивує, що визначитися з депозитом, котрий відповідатиме вашим вимогам, можна, якщо зрозуміти, який вид медитації вам найближчий, враховуючи
ваш характер і темп життя.
Сподіваємося, не менш цікаво вам буде дізнатися думки Сергія Зубова, засновника та генерального директора запорізької взуттєвої фабрики «МІДА», якісна продукція якої так полюбилася багатьом українцям. Думки про те, на що звернути увагу, якщо ви вирішили започаткувати
свій бізнес, як накопичити на власну мрію. Сергій поділиться правилами безпеки, яких він дотримується під час розрахунків. Крім того, розкаже, як правильно підбирати комфортне взуття
для дорослих та дітей на осінньо-зимовий період.
Також на сторінках номера на вас і ваших дітей очікують фінансові розваги. Юні «банкіри» за допомогою завдань знайдуть відповідь на питання, де вигідніше накопичувати на навчання. А ось
дорослим пропонуємо пройти тест і дізнатися, чи достатньо вони обізнані з питань безпеки.
Бажаємо вам у новому році здоров’я, мудрості та оптимізму. Хай 2022 рік стане для вас успішним у роботі та в особистому житті, принесе фінансову стабільність і здійснення мрій!
Якщо у вас залишаться фінансові запитання, пишіть на адресу narodny@pumb.ua й отримуйте
професійні рекомендації на сторінках журналу.
З найкращими побажаннями,
Сергій Черненко,
голова правління ПУМБ
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#НовиниПУМБ
Нові відділення ПУМБ
ПУМБ продовжує розширювати свою мережу по Україні. З серпня по жовтень банк відкрив 2 нових відділення у Вишгороді та Кривому Розі, а також
4 відділення Експрес у Балаклії, Калуші, Могилів-Подільському та Овручі.
У відділеннях Вишгорода та Кривого Рогу клієнти ПУМБ зможуть оформити
кредити й депозити, обміняти валюту, оплатити комунальні платежі тощо.
У відділеннях розміщені стійки «ПУМБ Online», організовано цілодобовий доступ до банкомата та термінала поповнення, аби клієнти банку могли самостійно виконати усі необхідні банківські операції та отримати повний спектр
фінансових послуг. У відділеннях Експрес Балаклії, Калуша, Могилів-Подільського та Овруча можна здійснити всі вищезазначені операції, окрім касових.

ПУМБ виділив 1 000 000 грн
на відновлення костелу
Святого Миколая
В результаті пожежі 3 вересня в Миколаївському костелі пошкоджені внутрішнє оздоблення будівлі та
орган. ПУМБ інвестує 1 млн гривень на відновлення пам’ятки архітектури. Костел Святого Миколая –
римсько-католицький костел в Києві, зведений
у 1899–1909 роках в неоготичному стилі київським
архітектором Владиславом Городецьким. Це один
із символів української столиці, відомий своїм унікальним органом. В костелі знаходиться Національний будинок органної та камерної музики.

3 000 000 грн
в акції
«Монетки дітям»
В рамках Всеукраїнської
благодійної акції «Монетки
дітям», ініційованої Національним банком України та
Фондом «Таблеточки», учасники зібрали 3 млн гривень на допомогу онкохворим дітям. Акція «Монетки дітям» передбачала збір з 1 вересня до 15 жовтня
по всій Україні монет номіналом 25 копійок, які рік
тому перестали бути платіжним засобом. Партнерами акції виступили 6 банків. Банки приймали від
учасників акції монети та переказували зібрані кошти на рахунок БФ «Таблеточки». Всього в акції взяло
участь 2371 відділення банків з усіх куточків України.
173 відділення ПУМБ стали учасниками акції. Через
них було перераховано на користь Фонду «Таблеточки» понад 200 тис. гривень. Частину всіх зібраних
коштів фонд направить на забезпечення відділення
нейрохірургії НДСЛ «Охматдит» витратними матеріалами на пів року. Решта коштів піде на придбання
ультразвукового скальпеля для Західноукраїнського
спеціалізованого дитячого центру у Львові.
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ПУМБ – учасник благодійного забігу
DobroRun 2021
11 вересня 2021 року задля підтримки онкохворих дітей
100 волонтерів ПУМБ пробігли офлайн та онлайн у різних куточках України. «Доброран» – це підтримка онко
хворих дітей на їхньому шляху до перемоги. Усі зібрані
в рамках проєкту кошти передані в Фонд «Таблеточки».

ПУМБ –
у трійці
найкомфортніших
українських банків
ПУМБ посів третє місце у рейтингу найкомфортніших українських банків за версією Forbes Україна. Рейтинг «15 найкомфортніших банків України» було опубліковано у цьогорічному вересневому номері Forbes Україна. За даними експертів видання, ПУМБ отримав 60 балів зі
100 можливих у загальному рейтингу за покажчиками
надійності, розміром ставок і комісій та зручністю сервісів. Також банк став лідером у номінації «Зручність».
Найбільш зручними банками, за версією видання,
є банки із популярними мобільними застосунками, наявністю преміального сервісу, розгалуженою мережею
відділень і банкоматів, можливістю відкрити рахунок
та поповнити депозит онлайн, наявністю банківських
скриньок, наданням депозитарних послуг та підтримкою платіжних інструментів Google Pay та Apple Pay.

НАРОДНИЙ БАНКІР

#ОглядРинку

Споживчі кредити:
що, де, коли

Сьогодні серед українців неабиякий попит мають кредити на придбання споживчих товарів або
послуг у тимчасове користування,
під процент, на умовах строковості та платності. У жовтні Нацбанк
України затвердив вимоги1 щодо
розкриття інформації для споживача про таку послугу небанківськими фінансовими установами.
Це важливо, адже кожен повинен
мати змогу ще на етапі вибору
отримати повну й зрозумілу інформацію з вебсайту однієї фінустанови для порівняння з аналогічним кредитним продуктом іншої
фінустанови чи банку. У рекламі
кредитів також має вказуватися
реальна річна процентна ставка,
максимальна сума та строк кредиту. Отже, очікується, що через
три місяці (з 8.01.2022 р.) всі небанківські фінансові установи будуть вказувати на своїх вебсайтах
вичерпну інформацію про послугу
кредитування, а через шість місяців там з’являться калькулятори
для розрахунку витрат за кредитом з урахуванням обраних споживачем умов кредитування.
Постанова Правління Національного банку
України від 05.10.2021 № 100 «Про затвердження
Положення про інформаційне забезпечення
фінансовими установами споживачів щодо надання
послуг споживчого кредитування» набрала чинності
з 8 жовтня 2021 року.
2
Постанова НБУ №103 від 8.10.2021 р.
3
За даними пресцентру НБУ
4
Інформація станом на 18 жовтня 2021 року
1
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НБУ: депозитів
у російських
рублях не буде
З 21 листопада власники депозитних рахунків у російських рублях
не зможуть поповнювати їх, адже
НБУ заборонив2 банкам (філіям,
відділенням) здійснювати касові
операції з приймання готівки іноземної валюти держави-окупанта
для зарахування на депозити. Заборона вводиться на період дії
закону «Про забезпечення прав
і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій
території України».

Зручно – BankID
За підсумками третього кварталу
2021 року3 державною системою
віддаленої ідентифікації, що забезпечує передачу персональних
даних користувачів від банку,
в якому відкрито рахунок, до
суб'єкта, який надає користувачеві послугу, – системою BankID
українці успішно скористалися
6,8 млн разів. Це більш ніж утричі
перевищує показники аналогічного періоду 2020 року. Причому
починаючи з серпня така верифікація здійснюється майже кожну секунду. Єдине, аби запобігти
спробам шахраїв, в НБУ уточнюють, що система BankID та ї ї сайт
не вимагають збору будь-якої
інформації про користувачів, зокрема – номерів телефонів і тим
більше – платіжних карток. Система лише забезпечує передачу
персональних даних в зашифрованому вигляді.

Новини від «ДІЯ»
Найближчим часом на нас очікує
нова послуга на порталі «Дія»,
а саме зміна місця реєстрації
(це буде послуга в кілька кліків).
Її тестування розпочалося у травні та виявило багато проблем,
приміром, питань з якістю даних
у реєстрі військовозобов’язаних.
«І взагалі, по суті, ми почали з реформи прописки, закон приймаємо, робимо реформу Міграційної
служби, а закінчуємо реформою
військкоматів», – зазначає глава Мінцифри Михайло Федоров.
Серед нових послуг також сповіщення про кредитну історію, сповіщення про судові справи, електронна довідка про несудимість,
можливість отримання субсидій
і пенсій онлайн, подача заяви на
реєстрацію шлюбу, доставляння
водійських посвідчень поштою
тощо.

Програма «Доступні
кредити 5–7–9%»
набирає обертів
З моменту старту «5–7–9%» представники малого та середнього
підприємництва (ММСП) отримали
на інвестиційні цілі, як антикризові
кредити та для рефінансування попередньо отриманих кредитів від
уповноважених банків 25 170 кредитів4 на суму 66,2 млрд грн. Програма, головною метою якої є
підтримка розвитку ММСП, не
зупиняється. У проєкті Державного бюджету – 2022 передбачено
3 млрд грн (включаючи Доступну
іпотеку 7%), що дозволить удосконалити свій бізнес ще близько
20 тис. підприємцям.
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#Інтерв’юПУМБ

СЕРГІЙ ЗУБОВ:

«Стабільність, лояльність
до клієнта, оперативність
у прийнятті рішень –
три складові твого банку»
Сьогодні запорізька фабрика «МІДА» – одне з кращих взуттєвих підприємств в Україні. Щосезону «МІДА» пропонує українцям понад тисячу (!) моделей напрочуд якісного, надійного і зручного
взуття для всієї родини. Як починався цей бізнес та скільки років партнерства пов’язує цю компанію з банком ПУМБ, ми поцікавилися у Сергія Зубова, засновника та генерального директора
запорізької взуттєвої фабрики «МІДА».
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НАРОДНИЙ БАНКІР

Розкажіть, будь ласка, про становлення вашого бізнесу.
Молоді й енергійні, ми мали ще
небагатий життєвий досвід, проте був ентузіазм, було бажання не
тільки заробити гроші, але й набути досвіду, познайомитися з новими людьми та розширити коло
спілкування. На той час, у далекі
90-ті, я, Сергій Зубов (генеральний
директор компанії та головний засновник фабрики «МІДА»), відслужив у морфлоті, Орест Шеремет
(нині генеральний директор ТОВ
«Василівський завод МК») служив
прапорщиком в армії, а Володимир Гіба (комерційно-фінансовий
директор фабрики «МІДА»), уже
після армії, закінчив Запорізький
індустріальний інститут. Отже, кожен з нас уже щось бачив у житті
та дещо вмів. Разом ми зайнялися спільною справою – спинили
свій вибір на виробництві взуття
та його складників.
Які події були найвагомішими на
шляху вашої команди?
Перехід на якісно новий рівень розвитку компанії відбувся завдяки
тому, що ми перебралися в стіни колишньої взуттєвої фабрики. Відремонтували її, завезли найсучасніше
технологічне обладнання. До нас
прийшли ті фахівці, які раніше не
сприймали нас серйозно, що, звичайно, позитивно позначилося на
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Використовую золоте правило,
якого ще навчили мене мої батьки,
а я передав і своїм дітям. Звучить воно так:
«Навчися гроші заробляти сам».
якості готової продукції. З’явилися
міжнародні контракти – ми стали експортером. До речі, сьогодні
фабрика «MIДA» експортує взуття до Болгарії, Чехії, Польщі, Італії,
США. Іншим важливим фактором,
що вплинув на розвиток підприємства, вважаємо появу мережі роздрібної торгівлі по всій країні, адже
без стабільного збуту працювати

неможливо. Крім Запоріжжя взуття від фабрики «MIДА» почало продаватися у найближчих районних
центрах, згодом – у Дніпрі, Києві та
інших регіонах.
Назвіть топ-3 рис вашого бізнесу
та команди, які допомагають досягати лідерства в Україні та завойовувати іноземні ринки.
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#Інтерв’юПУМБ

Є такий народний вислів: «Дав
слово – тримай». Цього правила
додержуємося й ми у взаєминах
з партнерами. Ще два принципи,
на яких базується успіх нашого підприємства, – це стабільна якість
продукції та, звісно, злагоджена
праця всього колективу.
Що для вас є викликом і водночас допомагає розвивати бізнес?
За останні кілька років багато змінилося і продовжує змінюватися
не тільки у нас, а й по всьому світові в усіх сферах життя. Постійна
турбулентність змушує бути розважливішими в прийнятті рішень,
вимогливо підходити до домовленостей з партнерами, переглядати внутрішні процеси підпри
ємства. Невизначеність стимулює
гнучкість і мудрість.
Які б рекомендації ви дали підприємцю, який сьогодні тільки-но

започатковує бізнес? Які підводні
камені можна оминути?
Сьогодні у «новачків» можливо
стей набагато більше, ніж тоді,
коли розпочинали ми. Я маю на
увазі, зокрема, доступність інформації. Той, хто не буде лінуватися,
доб’ється неабиякого результату.
Додайте до цього знання нестандартних поглядів і підходів,
використання ефективних комунікацій і впровадження нових технологій. Потрібно віднайти свою
родзинку, і, я впевнений, досяг
нення поставленої мети стане реальністю.
Скільки років ваше підприємст
во обслуговується в банку ПУМБ?
Чому ви його обрали та продовжуєте співпрацювати довгі роки?
У повсякденній діяльності «МІДА»
робить ставку на формування та
підтримку довгострокових відно
син як із замовниками, так і з парт-

Є такий народний вислів:
«Дав слово – тримай». Цього правила
додержуємося й ми у взаєминах
з партнерами.
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нерами. Тож ми не схильні до частої
зміни партнерів у бізнесі. Яскраве
підтвердження цьому – наша двадцятирічна співпраця з банком
ПУМБ. Це саме той колектив, який
уміє чути і йде назустріч.
Які продукти та послуги банку
допомагають вам у вашій професійній діяльності?
Зараз продукти й послуги в усіх
банках, на мою думку, практично схожі. І ціни – плюс-мінус теж.
А ось чому ми вибрали саме ПУМБ
і що ми цінуємо понад усе в цих
відносинах – так це професійну
команду банку. Для нас важливо
мати швидкий зворотний зв’язок,
вчасні відповіді на запитання, що
нас хвилюють.

НАРОДНИЙ БАНКІР

Як зазвичай плануєте свій сімейний бюджет?
Усі гроші, як правило, крутяться
в бізнесі. Тому, коли плануємо витрати, дивимося на можливості,
які маємо в той чи інший момент
часу. Поїздки, відпочинок намагаємося планувати завчасно, хоча
хитка ситуація у світі, що пов’язана
з ковідом, вносить свої корективи
в цей пункт планування бюджету.
Ми знаємо, що в Ореста Шеремета – дочка й син, у Володимира Гіби –
два сини, у вас – два сини й дочка.
Поділіться своїм досвідом виховання дітей: які фінансові навички вважаєте за потрібне розвивати у них?
Використовую золоте правило, якого навчили мене мої батьки, а я передав своїм дітям. Звучить воно так:
«Навчися гроші заробляти сам».
А ось скільки часу й сил потрібно до
цього докласти, краще показувати
на власному прикладі. Сучасні діти
у питанні фінансів більш обізнані,
ніж ми в їхні роки. Тому приємно,
коли знання і досвід твоєї дитини,
отримані не від тебе, стають у пригоді вже й тобі. (Посміхається.)
Яких правил безпеки дотримуєтеся, користуючись банківськими послугами, як протидієте шахрайству?
У пам’яті власних гаджетів не залишаю ніяких паролів – тримаю їх
у голові. Оминаю сумнівні інтернетресурси, не користуюся ними. Сьогодні існує доволі багато способів,
як відрізнити їх від справжніх. І нарешті, за можливості уникаю незахищених мереж вайфай.
Як розраховуєтеся під час подорожей за кордоном?
Платіжною карткою, так зручніше
і безпечніше за готівку. Весь світ,
особливо за останні два роки пандемії, вже став діджитальним.
Продовжте думку: «Щоб накопичити на власну справу чи мрію,
потрібно...»
Так, без першого мільйона дуже
важко... (Посміхається.) І продов
жую думку: «Крім грошей потрібні
друзі!!! А ще – багато працювати».

pumb.ua

БЛІЦОПИТУВАННЯ

1

Що можете порадити тим, хто тільки обирає фінансову установу? На які критерії слід звертати увагу?
Обирайте банк вдумливо, поцікавтеся інформацією про нього.
Ураховуйте його стабільність на ринку, лояльність до клієнтів,
оперативність у прийнятті рішень.

2

Ви віддаєте перевагу готівці чи пластиковій картці? Чому?

3

Яке обслуговування для вас найзручніше – у відділенні чи
в дистанційних каналах (мобільний, web-банкінг) і чому?

Віддаю перевагу карткам, але паперові гроші ще потрібні
в нашому побуті, хоча б у невеликому обсязі. Користуватися карткою комфортніше. Маючи гроші на картці, дуже зручно вести
розрахунки – одразу зникає багато додаткових складнощів. Погодьтеся, мати змогу робити оперативні безготівкові розрахунки
за послуги чи товари будь-де і в будь-який час – це про економію
часу та енергії. Можливість контролювати свої кошти з точністю
до копійки теж велика перевага картки перед готівкою.

Вибір тут очевидний – зручніше дистанційне обслуговування.
Результат той же, а економія часу велика. Співпраця з банком
у режимі онлайн допомагає прискорити багато процесів у роботі,
звільнити час для дозвілля.

4

Чи впливають на вашу лояльність до банків запропоновані
фінустановою привілеї, бонуси, кешбеки?

Безперечно. Це дійсно гарні бізнес-ходи з боку банків, адже будьякі програми лояльності позитивно впливають на ставлення вже
існуючих клієнтів та водночас залучають нових.

5

Чи користуєтеся кредитною карткою? Які вона вам надає
додаткові можливості?

Так. З кредитною карткою збільшуються можливості, адже іноді
буває потрібний певний ресурс – зручно мати такий у резерві.
Але розслаблятися не варто. Краще користуватися такою сумою
коштів, яку ви зможете досить легко повернути.
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#ПрактичніПорадиПУМБ

ОБИРАЄМО ВЗУТТЯ
ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО СЕЗОНУ:

щоб було теплим
і носилося довго
Погодьтеся, краще мати в наявності не од
ну, а кілька пар хорошого зимового взуття.
Це і термін експлуатації кожної з них подов
жить, і настрій підніме, адже завжди приємно
мати вибір. А хто, як не Сергій Зубов, засновник та генеральний директор запорізької
взуттєвої фабрики «МІДА», знається на тому,
як підібрати правильне взуття. Отже, беремо
до уваги його поради та діємо за планом.
Існує кілька загальних правил щодо вибору комфортного взуття, які не залежать ані від статі (чоловіче,
жіноче чи дитяче воно), ані від сезону (теплого чи холодного).

Не вірте продавцям, які наполягають, що
взуття трохи пізніше розтягнеться. Безумовно, так може статися, але результат ви
отримаєте мінімальний. Тому вкрай важливо відразу спробувати потрапити саме у свій розмір.

По-друге, взувшись, трохи постійте, походіть по магазину.
«Прислухайтеся» до пальців: вони не повинні впиратися у носок або бути затиснутими з усіх боків.

!

Стопи ніг можуть відрізнятися одна від одної анатомічною будовою, тому приміряйте одразу обидва
черевики.

ДИВИМОСЯ
Вам сподобалася пара взуття за дизайном, кольором
тощо. Насамперед проведіть його візуальну оцінку.
Ідеться про більш детальний огляд.

ОБИРАЄМО
Холодна пора року вимагає до вибору взуття ще більше
уваги. Улюблений колір і дизайн у цьому разі, як правило, відходять на другий план.

1 Перевірте, наскільки якісні шви та чи немає бракованих ділянок та інших дефектів. Якщо взуття клеєне,
дуже важливо, щоб на ньому не було залишків клею.

Насамперед варто придивитися до матеріалу, з якого зроблено верх. Він повинен бути щільним і водонепроникним, але водночас забезпечувати добру вентиляцію. Таким ознакам відповідає шкіряне взуття.

2 Зверніть увагу на матеріал. Сергій радить натуральний: шкіру, замшу, текстиль. Таке взуття забезпечує оптимальний теплообмін та дозволяє ногам
«дихати».
3 Упевніться, що змійки, кнопки, декоративні части

ни (тобто фурнітура) надійно закріплені. Шнурівка на
взутті має максимально підходити до носка, а блискавка – закриватися клапаном, який гарантує збереження тепла в холодну погоду.

! Взуття не повинне мати різкий запах.
ПРИМІРЯЄМО
Чоботи, що підібрані не за розміром або не відповідають за повнотою, здатні завдати масу неприємних відчуттів. Тому...
По-перше, після трудового дня нога трохи набрякає,
тому по нову пару краще вирушати ближче до вечора.

! Купуючи зимове взуття, не забудьте взяти для примірювання щільну шкарпетку. Примірювання на тонку
шкарпетку може призвести до похибки щодо розміру.
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Шнурки, липучки, кнопки, застібки – усе має застібатися і розстібатися без зайвих зусиль.
Підошву вибираємо міцну, товсту, гнучку. Плюс па
м’ятаємо, що саме від глибини рельєфних протекторів
на підошві залежить якість зчеплення зі слизькою поверхнею, що досить важливо взимку. До того ж протектор відсікає воду.
Щодо утеплювача. Забезпечить тепло і гігроскопічність натуральне хутро (цигейка). Тільки одне! Переконайтеся, що хутро розподілене по всьому чоботу рівномірно, адже виступи та шви можуть натирати ногу.
Добре, якщо устілка буде легко вийматися, адже так
зручніше просушити і провітрити взуття.

! Уже давно зима не є приводом відмовитися від зруч-

них і дуже популярних... кросівок. Масивна підошва
з протектором, хутро всередині, верх – замша чи шкіра,
розмір, який дозволяє надіти щільні шкарпетки, –
ось основні характеристики зимових кросівок.

НАРОДНИЙ БАНКІР

В

ибір зимового взуття для дитини – питання
№1 для батьків. Вимоги до дитячих шкіряних
чобітків майже ті самі, що й до дорослих.
Додамо кілька порад від Сергія Зубова.

Варто віддати перевагу черевикам з підошвою,

що зроблена з термополіуретану (ТПУ). Вона гнучка,
легка, не ковзає й на морозі не лопається.

Задник у дитячому взутті повинен бути жорст
ким, високим, щоб підтримувати стопу дитини.

Доречним стане мембранне взуття. Мембрана –

тонкий матеріал, який має дуже велику кількість
дірочок на одиницю площі, що дає можливість молекулам води виходити назовні, а краплям не потрапляти всередину взуття.

Лайфхак
Найпростіший спосіб визначитися з розміром – поставити малюка на листок
паперу так, щоб вага рівномірно розподілялася на його
ноги. Олівцем обвести стопи
дитини та виміряти довжину
від великого пальця до п’яти.
Ортопеди рекомендують до
одержаного числа додати
1–1,5 см, щоб отримати оп
тимальний розмір зимового
взуття для дитини. Залиши
лося в магазині вийняти
устілку й порівняти її дов
жину з отриманим числом.

ДОГЛЯДАЄМО
Аби зимове взуття вам довго прослужило, використайте кілька простих порад.

ТРИ ОЗНАКИ ВЗУТТЯ,

ЯКЕ НЕ ПІДХОДИТЬ
ДЛЯ ОСІННЬО-ЗИМОВОГО
СЕЗОНУ:
1. Тонка підошва
2. Занадто вузький носок
3. Мале чи велике
за розміром або повнотою
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1 У вашому «зимовому» ящику для взуття мають бути: спеціальні накладки на підошву проти
ковзання (використовуються у разі необхідно
сті); засоби, які відштовхують воду: спреї, креми,
мазі – безбарвні або в тон зимовому взуттю; захисний крем. Останній наносимо на чисте сухе
взуття, залишаємо на кілька годин (на ніч).
2 Повернувшись додому, очищайте взуття від
бруду вологою ганчіркою, просушуйте (устілки
окремо), але тільки без використання джерел
тепла. Добре вбирає вологу звичайний папір,
шкарпетка із содою або рисом (закладати всередину). Доречні також підлоги з підігрівом або
спеціальні сушарки для взуття.
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ПУМБ –

ровесник
незалежної
України

БАНК ЗАСНОВАНО У 1991 РОЦІ
Сьогодні ПУМБ – один з лідерів ринку,
визнаний НБУ системно важливим
банком держави. ПУМБ – найбільший
український банк з приватним капіталом. Основним акціонером банку є
SСM. Банку довіряють понад 1,6 млн
клієнтів – фізичних осіб та 83 тисячі
корпоративних клієнтів.

30 РОКІВ
ПУМБ РОЗВИВАЄТЬСЯ
РАЗОМ З УКРАЇНОЮ
Разом ми долаємо кризи та періоди турбулентності, відкриваємо нові
можливості та радіємо успіхам.
Ми цінуємо думку наших клієнтів, постійно вдосконалюємо продукти й
сервіси та щиро дякуємо за довіру.
Хочемо розділити гордість за нашу
спільну історію з кожним клієнтом та
українцем.
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НАРОДНИЙ БАНКІР

Голова Правління ПУМБ

Сергій Черненко:
«Цього року ПУМБ святкує тридцятиріччя, як і незалежна Україна. Тридцять років
ми крокуємо з українцями поруч. Разом зробили перші кроки, вирушаючи у велику подорож в дев’яносто першому. Разом шукали нові шляхи, і без складнощів не обійшлося.
Разом ми йдемо і досі. Позаду – чималий шлях. Попереду – нові дороги та виклики.
Дякуємо вам за довіру. Святкуємо разом 30 років розвитку та незалежності!»

30 років крокуємо поруч
Заступник Голови Правління з корпоративного бізнесу

Сергій Магдич:
«Хтось скаже, що ми йдемо назустріч нашим клієнтам. Та насправді ми крокуємо
поруч. Тридцять років тому українські підприємці виходили на світові ринки збуту.
І ПУМБ першим провів грошові перекази між країнами за п’ятнадцять хвилин. Замість п’яти днів, як було раніше. Сьогодні український бізнес переживає пандемію.
І ми почали видавати доступні кредити малому та середньому бізнесу, аби підприємці
вистояли».

Заступник Голови Правління з розвитку мережі відділень,
інкасації та операційної підтримки

Наталія Косенко:
«Ми завжди йдемо туди, де потрібні. Відкриваємо нові відділення. І в столиці,
і в мільйонниках, і в маленьких містечках. Усюди є наші клієнти. Наш процесинговий
центр працює як годинник. Кілька кліків, і от ви вже відправили гроші рідним або
купили товари, чи поповнили депозит. Так швидко і легко, навіть коли до найближчого
відділення кілометри».

Заступник Голови Правління з контролю за ризиками

Федот Єременко:
«Ми крокуємо в ногу з часом. У двохтисячних почався перехід до цифрової ери. Одними
з перших ми запустили самообслуговування в банкоматах, а згодом – онлайн-банкінг.
І сьогодні всі послуги ПУМБ – на долоні. Куди б ви не йшли – застосунок «ПУМБ Online»
з вами у смартфоні».

Заступник Голови Правління по роботі з персоналом

Тетяна Костюченко:
«Крок за кроком ми рухаємось у майбутнє України. Навчаємося самі та допомагаємо
стати фінансово грамотними українцям. Ми віримо, що зміни не відбудуться самі по
собі. Тільки за минулий рік ПУМБ інвестував понад дев’яносто три мільйони гривень
у соціальні ініціативи. Ми інвестуємо в людей – клієнтів, співробітників, громадян.
А отже – в наше спільне майбутнє».

pumb.ua
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Колесо історій:

про Україну і кожного з нас
30 РОКІВ ПУМБ ОБЕРТАВ КОЛЕСО ІСТОРІЇ РАЗОМ З УКРАЇНОЮ
І до ювілею підготував аудіоспектакль «Колесо історій». Цей проєкт спочатку, в серпні
2021 року, облаштувався на колесі огляду на Подолі. У 30 кабінках колеса огляду були представлені аудіоп’єси про життя українців у роки незалежності. Проєкт продовжив жити у подкасті журналу «Новое Время», презентуючи 11 аудіоп’єс серії. І сьогодні знайомимо вас з ним
на сторінках журналу з фінансової грамотності «Народний банкір».

ЗАПРОШУЄМО ВАС
ЗРОБИТИ ОБЕРТ
НА «КОЛЕСІ ІСТОРІЙ»
...згадати пройдений шлях та надихнутися на нові звершення разом.
До вашої уваги 30 історій – 30 аудіо
скетчів, по одному на кожен рік незалежності. Ви зможете потрапити в
університетський лекторій, на галасливий ринок чи в затишну кімнату,
де зібралися друзі у далеких 90-х.
Дехто почує брязкіт коліс легендарної «кравчучки», а хтось – зліт українського літака «Мрія».

КОЛЕСО ІСТОРІЙ –

можливість озирнутися
на 30-річний шлях,
який ми пройшли,
та пригадати важливі
моменти власного
життя. Розповіді
очевидців, цікаві факти,
архівні записи та пісні
тих років – ми зібрали
найцікавіше
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НАРОДНИЙ БАНКІР

1995 Ковбаса чи туфлі?

Подружня пара постає перед
класичною дилемою тих
часів. Навіть 20 мільйонів
купонокарбованців,
схованих в пакеті,
не допоможуть придбати
і те й інше. Такою була
інфляція! Проте і за скрутних
часів подружжя знаходить
спосіб нагодувати друзів
вечерею по-в’єтнамськи
(привіт, «Мівіна!»)
та загадати бажання,
споглядаючи на перший
український супутник
«Січ-1».

2000 В українських

сім’ях — бебі-бум.
Чому саме зараз?
Можливо, стабілізація
економіки дається
взнаки. Цього року
започатковуються великі
бізнеси, ВВП зростає
на 6%, а курс 5 гривень
за долар фіксується
на декілька років
поспіль. Герої історії
цього року чекають
на поповнення — трійню.
Зароджується велика
українська сім’я,
а приводів для натхнення
та гордості у неї чимало.
Взяти хоча б повернення
першої української
експедиції з Північного
полюса!

2007 До України

приїздить інвестор
і за сумісництвом
геймер — містер
Стенлі. Він уже заочно
знайомий з потенціалом
нашої країни, адже
грав у S.T.A.L.K.E.R.,
що прославив українських
гейм-розробників на весь
світ. До того ж цього року
Україна разом із Польщею
виграє конкурс УЄФА,
що додає державі
впізнаваності
на міжнародній
арені. Щоб оцінити
перспективи інвестицій
в наше фермерство,
містер Стенлі вирушає
до типового українського
села.

2016 Герої аудіоп’єси

цього року у різний
спосіб прощаються
з минулим та прагнуть
справедливості. Для
декого це спроба зробити
статки чиновників
прозорими та здолати
корупцію через систему
Prozzoro. Дехто прощається
із комуністичними
назвами міст. А в пісні
«1944», з якою Джамала
перемагає на Євробаченні,
висвітлюються уроки
історії, вкрай важливі
для сучасної України.

30

1991 Літня киянка сидить

аудіоп’єс

на своєму улюбленому місці —
в кріслі на відкритому балконі
хрущовки. Сьогодні бабуся
не сваритиметься на тих, хто
топче квіти на клумбі біля
під’їзду. До неї завітав син,
щоб почитати газету з дуже
довгоочікуваною новиною —
проголошення незалежності
України.

Запрошуємо вас
зробити ювілейний
оберт разом із нами
на «Колесі історій»:
ЗАХОДЬТЕ НА
30razom.pumb.ua
pumb.ua
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#ПродуктУфокусіПУМБ

ДЕПОЗИТ НЕ ЗА ШАБЛОНОМ:

як завдяки медитації
усвідомлено працювати
з депозитами?
Дехто, побачивши слова «депозит» і «медитація» в одному реченні,
здивується, мовляв, який може бути зв’язок у настільки різних понять: фінанси й духовні практики. Однак не поспішайте з висновками.

У
МЕДИТАЦІЯ –
це здатність
фокусувати
та зосереджувати
увагу, незалежно
від навколишніх
подразників

відомому висловлюванні говориться: «Коли всередині вас панує тиша, ваше
тіло, розум та енергії будуть вкрай інтенсивними». Втім, аби гроші запрацювали на вас, однієї тиші буде обмаль. Погодьтеся, що грошові запаси, лежачи
вдома, десь там у надрах-схованках, не лише не зростатимуть, а й взагалі –
в умовах інфляції – можуть зменшитися. Тож для збереження й накопичення коштів
краще вигідно їх вкласти. Оптимальним рішенням може стати гривневий депозит,
адже він має дохідність, що є значно вищою за аналогічні депозити в іноземних
валютах. А управляти депозитом і навіть відкривати його зручно в мобільному додатку – у кілька кліків. Збереження й накопичення коштів сьогодні доступні та легкі.
Однак, щоб розібратися, котра з депозитних програм, приміром у банку ПУМБ,
підходить саме вам, слід визначитися з власною метою та ухвалити рішення,
зважене й усвідомлене. А сягнути цього можна й через медитацію. Вона допомагає досягти більшого спокою, концентрації та усвідомленості. А ще боротися
з негативними емоціями й тривожністю. Наш тест допоможе зрозуміти, який вид
медитації вам ближче, враховуючи ваш характер і темп життя. А це своєю чергою
дасть змогу визначитися і з депозитом, котрий відповідатиме вашим вимогам.
Просто оберіть свій варіант.

Для чого, на вашу думку, потрібна медитація?

A Щоб розвинути концентрацію та мати можливість збільшити активність життя
B Щоб розслабити розум і позбутися на довгий
час тривог
C Сповільнитися, щоб потім прискоритися

Яке з цих занять, як на вас, найближче до медитації?

A Сидіти в позі лотоса й співати мантри
B Звичайне спостереження за природою
C Час, що проводиш із близькими людьми
або займаєшся улюбленою справою
А як у вас із посидючістю?

Ваше життя радше спокійне чи то напружене?

A Скоріше інтенсивне, але мені подобається
такий ритм
B Розмірене й здебільшого спокійне
C Напружене, а іноді й просто божевільне!

A Сидіти – ок, але байдикувати я не можу
B У цілому проблем немає
C Ой ні, я не можу всидіти на місці,
весь час десь мушу бігти
Що головне в медитації?

Як вважаєте, чи здатні ви просидіти в повній тиші
більше ніж 10 хвилин?

A У відносній тиші: нехай на тлі будуть пташки
або шум моря
B Легко, без питань
C Ні, я люблю, коли навколо щось грає,
поруч говорять чи співають
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A Усвідомленість
B Спокій і відчуття подяки за все, що вже є
C Відсутність оцінювання, що одні думки
кращі за інші
Оберіть хобі, що вам ближче

A Творчість (малювання, музика тощо)
B Колекціонування або ведення щоденника
C Спорт

НАРОДНИЙ БАНКІР

Результати тесту
Переважна більшість відповідей збігається з літерою:

В

Немає сумнівів, що ви людина врівноважена, маєте терпіння й по-філософськи ставитесь до плину часу.
Ваша вдячність світові й людям не потребує миттєвої
віддачі.
Рекомендації щодо медитації. Якщо однією з цілей ва-

шого розміреного життя є просвітління, справжнім
відкриттям стане для вас віпасана. По суті, це тренування розуму, робота через самоспостереження.
У класичній традиції спочатку вчать зосередитися
на диханні, заспокоїти розум і зануритися глибше
у власні відчуття.
Рекомендації щодо депозиту*. Завдяки вмінню очіку-

А

Ви, мабуть, динамічна та творча людина, що прагне до усвідомленості в діях і любить, щоб власні активи
працювали по повній.
Рекомендації щодо медитації. Враховуючи доволі інтен-

сивний ритм життя, вам, найімовірніше, підійде мантрамедитація, яка зазвичай використовує повторювані
звуки для заспокоєння думок. Це може бути слово,
фраза або звук. Неважливо, голосно чи тихо ви промовляєте мантру. Після її повторення, навіть протягом
10 хвилин, ви будете більш уважними й розслабленими.
Рекомендації щодо депозиту*. Зважаючи на те, що ви

прагнете усвідомлено примножувати власні заощадження й вас не особливо цікавить їхнє дострокове
зняття, вам підійде ДЕПОЗИТ «НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ»
від банку ПУМБ. Окрім високої відсоткової ставки
від 7 до 8,5% річних у гривні (залежно від терміну розміщення коштів та відповідності умовам програми лояльності ПУМБ) ви також матимете можливість поповнювати цей депозит будь-коли без обмежень по сумі.
Це примножуватиме ваші заощадження, у тому числі
шляхом щомісячної капіталізації (приєднання до суми
депозиту) нарахованих банком процентів. Зазвичай угода укладається терміном від 3 місяців до пів року, але,
якщо є бажання, її можна продовжувати автоматично.

вати ви завжди отримуєте більше за інших. Тож вам
може припасти до душі ДЕПОЗИТ «ДОХІДНИЙ» від
банку ПУМБ, що оформлюється терміном до 18 місяців. Завдяки йому ви отримуватимете щомісяця від
6,5 до 10% річних у гривні залежно від терміну розміщення коштів.
Мінімальна сума вкладу – 500 ГРН

С

Ви, вірогідно, людина дуже експресивна, з нестандартним мисленням, здатна на відчайдушні вчинки.
Водночас ви любите родину, свята та великі компанії.
Рекомендації щодо медитації. Зважаючи на темперамент

характеру, вам буде до вподоби медитація в русі. Її можна практикувати під час робіт у саду, прогулянок у лісі чи
парку, займаючись гімнастикою цигун або виконуючи
інші плавні рухи. Головне – фокусуватися на своїх діях,
а розуму дозволити блукати або ж відпочивати.
Рекомендації щодо депозиту*. Для активних людей,

які терпіти не можуть будь-яких обмежень, вдалим рішенням буде ДЕПОЗИТ «ВІЛЬНИЙ» від банку ПУМБ.
Він дозволить вам вільно керувати своїми заощадженнями. Оформивши депозит на пів року, ви зможете в будь-який час докласти або зняти певну суму.
Тож гроші завжди в доступі та й ще працюють на вас.
Щомісяця на залишок коштів на депозиті набігає
до 6% річних у гривні.
Мінімальна сума вкладу – 100 ГРН

Мінімальна сума вкладу – 5000 ГРН
Інформація актуальна станом на 24.11.2021. Всі процентні ставки вказані до оподаткування, передбаченого чинним
законодавством України.
*

pumb.ua

ОЗНАЙОМИТИСЬ З УМОВАМИ ПО ДЕПОЗИТАХ,
А ТАКОЖ ПРОРАХУВАТИ СВІЙ ДОХІД ЗА ТИМ
ЧИ ІНШИМ ДЕПОЗИТОМ ЗАВДЯКИ ОНЛАЙНКАЛЬКУЛЯТОРУ МОЖНА ЛЕГКО НА САЙТІ БАНКУ

#КонсультаціяПУМБ

ДЕПОЗИТНИЙ ДОГОВІР:

читаємо разом

Одним із найбільш простих і безпечних фінансових інструментів щодо збереження своїх накопичень від інфляції, тобто знецінення грошей, є банківський депозит. Щоб банк прийняв ваші кошти,
потрібно укласти з ним договір. Розберемося в особливостях такого документу на прикладі
договору банку ПУМБ.

Як відкрити депозит у банку та покласти на нього гроші?
Завдяки цифровій трансформації різних сфер нашого життя, зокрема й банківського сектору, відкрити депозит
сьогодні можна онлайн (через сайт чи мобільний додаток) або завітавши до відділення банку.
ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:
інші документи
(за необхідності)

реєстраційний номер картки
платника податків (за наявності)

документ,
що посвідчує особу

Все, про що говоритиме представник
банку, буде відображено в ДОГОВОРІ КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (скор. ДКБО).
Власне, приєднання до ДКБО шляхом підписання відповідної заяви
та передача грошей банку й будуть
означати, що ви розмістили депозит
у банківській установі.

P.S. Кошти клієнта зарахову-

ють на спеціальний депозитний рахунок. Повний номер
вашого рахунку менеджер зазначить у договорі. Саме сюди
ви покладете заощадження:
за допомогою безготівкового
переказу з поточного рахунку,
відкритого в ПУМБ.

Удоговорі
потрібно
буде зазначити
МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ
ТА ВАШОГО
ФАКТИЧНОГО
ПРОЖИВАННЯ

Сума, терміни, відсотки…

Ці три параметри є дуже важливими, тому на них слід звернути особливу увагу, коли укладатимете договір.
ПРОШУ ПРИЙНЯТИ ГРОШОВІ КОШТИ З МЕТОЮ РОЗМІЩЕННЯ
БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) № ______ від ________ р. з урахуванням наступного:
1. Сума Вкладу

500,00 (п’ятсот гривень нуль копiйок)

UAH

на Депозитному рахунку № UA……..

2. Розміщення Вкладу
здійснюється шляхом

безготівкового перерахування з поточного рахунку № UA …............................… ,
відкритого в Банку

3. Процентна ставка за Вкладом

8,00 (вiсiм цілих нуль сотих) процентів річних

4. Строк розміщення Вкладу

91 (девʼяносто один) календарний день

5. Автоматичне продовження
строку Вкладу

Не передбачено. Опція автоматичного продовження строку розміщення Вкладу (якщо
це передбачено Умовами (параметрами) Вкладів) може бути ввімкнена або вимкнена
Клієнтом до останнього дня строку розміщення Вкладу (не включаючи цей день).

6. Сплата нарахованих процентів
здійснюється

шляхом зарахування на поточний рахунок
№ UA……., якщо до дати повернення Вкладу
Клієнт не зазначить інший рахунок для
повернення процентів

7. Вклад повертається Клієнту
на рахунок клієнта в Банку:

№ UA……… у валюті Гривня UAH, якщо до дати повернення Вкладу Клієнт не зазначить інший
рахунок для повернення Вкладу

8. Поповнення Вкладу

не дозволяється

9. Часткове зняття Вкладу
на вимогу Вкладника

не передбачено

10. Дострокове повернення Вкладу
на вимогу Вкладника

не передбачено

по 05.01.2022. (включно)

Кожен місяць

Мал. 1. Фрагмент ЗАЯВИ на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
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НАРОДНИЙ БАНКІР

Мінімальна сума для розміщення, термін дії,
який тип депозиту ви обрали.
Розглянемо варіант, що наведений на мал. 1, коли:
• сума вкладу – 500 грн
• процентна ставка за вкладом – 8,0% річних
• сплата нарахованих відсотків відбуватиметься щомісяця
• строк розміщення вкладу – 91 календарний день
• автоматичне продовження строку розміщення вкладу,
поповнення, часткове зняття та дострокове повернення
вкладу не передбачені
Отже, за таких параметрів договору ви розміщуєте на депозиті
в банку кошти в сумі 500 грн терміном на три місяці – останній
день дії депозиту відображений у вашому договорі (дивіться
в таблиці, п. 4 «Строк розміщення Вкладу»).

ДКБО дозволяє банку надавати
клієнтам КОМПЛЕКСНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:
• з відкриття й обслуговування
карткових рахунків;
• випуску карток;
• надання споживчого кредиту;
• овердрафту;
• кредитної лінії;
• використання системи «Інтернетбанкінг»;
• послуги залучення коштів на
депозит тощо.
Ви можете обирати всі чи будь-які окремі послуги з передбачених ДКБО.
Одна з них – розміщення депозиту.

обумовленого періоду вся сума вкладу зали» Протягом
шатиметься в користуванні банківської установи, за що
банк щомісяця платить вам відсоток. Ці кошти надходять
на зазначений у договорі рахунок (див. п. 6 «Сплата нарахованих процентів здійснюється»).
Особливість депозиту, який ми розглядаємо в прикладі, така –
протягом терміну його дії ВИ НЕ МОЖЕТЕ:
•
•
•

збільшити суму (див. п. 8 «Поповнення Вкладу»)
частково зняти кошти (див. п. 9 «Часткове зняття Вкладу»)
повернути вклад раніше строку, зазначеного в договорі
(див. п. 10 «Дострокове повернення Вкладу»)

Хоч у банку ПУМБ невеликий договір, у вас
усе одно можуть виникнути стосовно окремих його пунктів ЗАПИТАННЯ – радимо
поставити їх менеджеру банку. Про деякі
запитання ми вже говорили тут, але є й інші:

? Де саме на сайті банку ви маєте відстежувати повідомлення, зокрема щодо змін до
ДКБО? У договорі про це йдеться в «Кінцевих
положеннях»

? Які зміни можуть відбутися в послугах,
що надає вам банк

Скажімо, ви поклали на депозит

20 000 грн на 91 день (три місяці)
не вийде

збільшити 20 000 протягом періоду дії договору, навіть на 1 грн.

не буде

у вас можливості забрати частково або повністю свій депозит
достроково (раніше 91-го дня).

банк поверне

вам усю суму вкладу (у нашому прикладі – 20 000 грн) після того,
як сплине термін дії договору (91 день). Гроші надійдуть на ваш
картковий рахунок у ПУМБ (див. п. 7), і ви зможете ними розпоряджатися на власний розсуд – зняти з рахунку чи...
ПРОДОВЖИТИ ДІЮ ДЕПОЗИТУ. ЯК? Читаємо договір (див. п. 5):
«Опція автоматичного продовження строку розміщення Вкладу… може бути ввімкнена Клієнтом (тобто вами) до останнього
дня строку розміщення Вкладу (не включаючи цей день)*».
УВАГА! Якщо ви цього не зробите, автоматичного подовження
договору не відбудеться (див. п. 5).

? Як правильно автоматично продовжити

дію депозитного договору й де саме «ввімкнути» цю функцію

? Де в договорі вказано, що ви маєте бути

ознайомленим зі змістом ст. 26 Закону
України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб» щодо гарантій за вкладом
До речі, у договорі це зазначено
в п. 4 розділу «Підтвердження
та запевнення».

Також попросіть
менеджера
розповісти про
правила користування
платіжною карткою,
яку банк видає клієнту
під час підписання
заяви на приєднання
до ДКБО.

*

Наприклад, останній (91-й) день дії вашого договору припадає на 1 лютого, значить, автоматично продовжити термін депозиту потрібно не пізніше 31 січня (90-го дня).

pumb.ua

19

»

відсоткова ставка та інші умови залежать від того,

#ІнноваціїПУМБ

ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ПУМБ

через «Дію»
за 5 хвилин

Багато клієнтів банку вже високо оцінили мобільний додаток – як
звичний, зручний і корисний фінансовий інструмент. Однак на цьому
розвиток не зупиняється – ПУМБ продовжує впроваджувати інноваційні сервіси для максимального комфорту клієнтів, а фінансові
послуги стають ще доступнішими завдяки «Дії».

ВАЖЛИВО!
Процес реєстрації
в ПУМБ через застосунок
«Дія» не вимагає жодних
паперів, а відкриття та
обслуговування дебетової
картки «всеКАРТА» –
безкоштовне

Справа кількох хвилин

Відтепер клієнти ПУМБ можуть просто показати електронний паспорт
у застосунку «Дія» та поділитися цифровою копією документа для підтвердження особи під час здійснення
банківських операцій у відділеннях
банку. Для отримання копій цифрових
документів співробітник відділення
20

за допомогою смартфону зчитує
штрихкод документа в «Дії». Клієнту потрібно лише підтвердити запит
у застосунку «Дія» на передачу даних.
Після підтвердження запиту та отримання копій цифрових документів
здійснюється необхідна банківська
операція. Це швидко, безпечно та без
жодних паперових документів або
їхніх копій. Клієнтам, які посвідчують особу за допомогою застосунку
«Дія», доступні всі банківські послуги, окрім кредитування.
Також завдяки застосунку «Дія»
можна відкрити рахунок у «ПУМБ
Online» та пройти процедуру ідентифікації максимально швидко й просто.
Для цього вам необхідно встановити
на смартфон додаток «ПУМБ Online»
та зареєструватися за допомогою
цифрових документів у застосунку
«Дія». Підійде як ID-картка, так і закордонний паспорт. Власне, це все: тепер

ви можете відкрити дебетову віртуальну картку «всеКАРТА» онлайн
у зручний для вас час. Одразу ж після
її відкриття вам стане доступна велика кількість опцій. Ви зможете в режимі 24/7, без черг, перерви на обід
та карантинних обмежень вирішувати всі свої фінансові питання: відкривати депозит у мобільному додатку,
без обмежень та комісій переказувати кошти з картки на картку будьякого банку, сплачувати комунальні
та інші послуги, оплачувати кредити,
купувати валюту та інше.
Основна мета відкриття рахунків
у «ПУМБ Online» через застосунок «Дія» – зробити комунікацію
з банком простою та зручною.
Без зайвих паперів і витрат часу.
Без відвідувань відділення. Відтепер реєстрація нових клієнтів банку
займає буквально кілька хвилин.
Без перебільшень.
НАРОДНИЙ БАНКІР

»

З 23 серпня почав діяти закон про
цифрові паспорти в «Дії». Для ПУМБ
пріоритетом є дотримання законодавства та комфорт клієнтів. Інтеграція з «Дією» робить процеси
отримання банківських послуг зручнішими – можливість ділитися копіями цифрових документів та перевіряти їхню дійсність у декілька кліків
зменшує час очікування та підвищує
рівень сервісу й комфорту для клієнтів банку. Ідентифікація та авторизація клієнтів ПУМБ через застосунок
«Дія» доступні як у відділеннях банку,
так і в додатку «ПУМБ Online».

Що ж таке «всеКАРТА»?
Це картка для власних коштів, і її кредо – КОРИСТУЙТЕСЯ ПРОСТО.
вартість
відкриття та
обслуговування

поповнення будь-яким
способом для UAH,
USD, PLN, GBP, RUB

валюти

зняття готівки
в усіх банкоматах
України

0 грн

UAH, USD, EUR,
PLN, GBP, RUB

Для яких
випадків
потрібна
«всеКАРТА»?

відкриття
картки та
валютообмін
у мобільному
додатку

0%

24/7

0%

1

2

3

4

для щоденних
потреб: зарплата,
соціальні виплати,
перекази, платежі,
зняття готівки

для власних коштів
підприємців:
зокрема, тут
доступні особливі
переваги з карткою
«всеКАРТА Бізнес»

для валютообмінних операцій:
за умови випуску
картки в іноземній
валюті

як додаткова
картка: коли
потрібно дати
доступ до коштів
близьким

Кооперація банку й застосунку «Дія» є дуже перспективною
Клієнти банку знають, що «ПУМБ
Online» – це банк, що працює в режимі 24/7, і це дуже зручно. Завдяки цьому переказувати кошти,
поповнювати рахунки та вирішувати інші фінансові завдання значно
простіше, ніж будь-коли досі.
«Дія» – теж дуже зручно. Це інноваційний інструмент взаємодії
держави та громадян: все завжди

під рукою в смартфоні як офлайн,
так і онлайн. Наразі на порталі
можна отримати онлайн майже
70 державних послуг, а в оновленому мобільному застосунку – доступ до 9 цифрових документів
і 12 послуг. Серед документів:
ID-картка й закордонний біометричний паспорт, внутрішній і міжнародний COVID-сертифікат про
вакцинацію, студентський квиток,

посвідчення водія, свідоцтво про
реєстрацію транспортного засобу,
страховий поліс транспортного засобу, податковий номер, свідоцтво
про народження дитини та довідка
переселенця.
Особливої уваги заслуговує революційна технологія «Дія.Підпис» –
найзахищеніший електронний підпис просто в смартфоні.

Завдяки цим новітнім
технологіям вам не треба
витрачати дорогоцінний час
і мати при собі купу документів
та карток, які раптом можуть
знадобитися.
Достатньо смартфону, у якому
все це є. Чи могли ми про таке
мріяти ще п’ять років тому?
Стати клієнтом банку
за 5 хвилин!

Нові технології
спрощують життя
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#АктивніФінансиПУМБ

ТЕСТ:

НАСКІЛЬКИ ВИ ОБІЗНАНІ

з питань безпеки?

Зростання випадків шахрайства* фахівці пов’язують насамперед
з тим, що українці все частіше переходять на безготівкові розрахунки.
Тому вкрай важливо дотримуватися правил безпечного користування
банківською карткою. Перевірте, чи обізнані ви з питань особистої
фінансової безпеки, – позначте правильні, на ваш погляд, відповіді.

За якої дії з банківською карткою в магазині чи закладі
харчування ви можете бути впевнені, що гроші на картці
залишаться недоторканними?
1 Для оплати передам картку та повідомлю свій PIN-код
2 Не буду блокувати картку в разі її втрати
3 Під час введення PIN-коду буду його прикривати рукою
4 Використаю безконтактний спосіб оплати

Під час проведення операції в Інтернеті що можна повідомляти покупцеві вашого товару чи послуги?

1 Тризначний
код безпеки зі
зворотного боку
картки (код CVV)
і PIN-код
3 Пароль

Термін дії картки 2

із SMS від банку
4 Номер картки

5 Будь-які логіни
та паролі, зокрема
для входу до інтернет- та мобільного
банкінгу

*

У 2019
році в НБУ
зафіксували 72 тисячі
випадків шахрайства
з платіжними картками,

у 2020-му –
вже 101 тисячу

Щоб картка надійно зберігала ваші кошти, чого не варто
робити?
1 Використовувати віртуальну картку для розрахунків в Інтернеті
2 Встановлювати ліміти на операції з вашою платіжною карткою
3 Підключати SMS- чи Viber-інформування стосовно
операцій із платіжною карткою
4 Поширювати в Інтернеті (у соцмережах, в об’явах
тощо) номер мобільного телефону, до якого прив’язаний
банківський рахунок
5 Відкривати можливість проведення інтернет-операцій лише під час оплати в мережі Інтернет

Якщо вам телефонують і пропонують для спілкування
завантажити програму AnyDesk або TeamViewer, кажучи, що це безпечний чат/платформа або додаткова
програма банківської безпеки, які ваші дії?
1 Перейду на Google PlayMarket або App Store, встановлю програму AnyDesk або TeamViewer та назву
коди від програми
2 Назву паролі доступу та ті, що надійшли в SMS
3 Буду підтверджувати всі дії на телефоні, коли мені
телефоном будуть про це говорити
4 Не завантажу програми, зателефоную до банку,
щоб повідомити про дзвінок
5 Оформлю онлайн-кредит, бо так просять нібито

з банку для збереження коштів

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:
Якщо для відповіді на всі запитання ви обрали «4», можете бути
впевнені в безпеці коштів на своїй картці. Якщо ви обирали інші
відповіді, зробіть роботу над помилками: перечитайте ще раз запитання та відповіді, оберіть правильні. Детальніше про безпеку >
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НАРОДНИЙ БАНКІР

ЯК

НАКОПИЧИТИ
ВИГІДНО
НА НАВЧАННЯ

★ Ти в майбутньому вирішив (-ла), приміром, вдосконалити на курсах свої
знання з англійської мови чи отримати навички роботи на комп’ютері.
Для цього потрібні

(Впиши відповідь*).

Твої батьки вже мають певну суму грошей, але планують ще кілька місяців
(3, 6, 9 або 12) докладати до неї, щоб примножити.
ДЕ ЦЕЙ ЧАС ЗБЕРІГАТИ ВІДКЛАДЕНІ НА НАВЧАННЯ КОШТИ?
ВДОМА?
• Є ризик, що через деякий час цієї суми
може бути недостатньо для оплати курсів.
Так буває. Чому?

У БАНКУ НА ДЕПОЗИТІ1! Чому?
*
ГРОШІ

Запитай батьків, що відбувається з коштами
за певний час. Впиши відповідь2.

приносять дохід – відсотки, що
платить банк за розміщення коштів
на депозиті

• До того ж є ризик втрати коштів
внаслідок крадіжки.
★ Депозити мають різні імена. Допоможи
батькам визначитися, який саме підходить у твоєму випадку, – склади картки послідовно.

знаходяться в надійному місці
захищені від знецінення

Це все ПЛЮСИ зберігання грошей
у банку – постав їх у порожніх клітинах.

СЛОВНИК

Відповідь запиши тут.

ДЕПОЗИТ –
від латинського
слова depositum –
«річ, віддана
на зберігання».
1

6. ний

2. ко

4. чу

5. валь

3. пи

1. на

★ Роздивись разом із батьками приклад депозиту «Накопичувальний» у ПУМБ.
Мінімальна
сума

Ставка
в гривні

5000 грн

7% річних

ІНФЛЯЦІЯ –
знецінення коштів.
2

Виплата відсотків

Поповнення Зняття
Можливе
Неможливе

Щомісяця % додаються до депозиту

НАКОПИЧЕННЯ –
поступово збирати,
накопляти в якійнебудь кількості.
3

Приклад розрахунку доходу:

5000 грн на 3 місяці під 7% річних у банку – це 69,87 грн доходу за вкладом
після оподаткування*
*Прорахунок без додаткового поповнення вкладу

★ Прослідкуй, як працює ДЕПОЗИТ «НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ», приміром 3 місяці, та як збираються
гроші вдома. Суми, що ти докладатимеш щомісяця в банку та вдома, повинні бути однаковими.

3

грн

+

НАДХОДЯТЬ

(впиши значок відсотків)

ДОКЛАДАЄМО
грн

+

НАДХОДЯТЬ

(впиши значок відсотків)

ДОКЛАДАЄМО
грн

+

НАДХОДЯТЬ

(впиши значок відсотків)

ОТРИМАННЯ ГРОШЕЙ
грн

+

(підсумуй, скільки ти (впиши значок
всього поклав на депозит) відсотків)

У ПІДСУМКУ
ЦЕ Є ДОХІД

БАНК

?

СТАРТОВИЙ
ВНЕСОК
місяць

місяць

2

ДОКЛАДАЄМО

грн

1

місяць

місяць

1

місяць

СТАРТОВИЙ ВНЕСОК

Початок шляху накопичення ВДОМА

2

місяць

Початок шляху накопичення3 в БАНКУ

3

грн

ДОКЛАДАЄМО
грн
ДОКЛАДАЄМО
грн
ДОКЛАДАЄМО
грн
У ПІДСУМКУ ТИ НАКОПИЧИВ
грн
(підсумуй і напиши відповідь)

★ Порівняй – де вигідніше накопичувати гроші? Зафарбуй вигідний шлях накопичення червоним кольором,
інший – жовтим. Продовжи речення: «Вигідніше накопичувати _______________ ».

pumb.ua
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