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Шановні клієнти!

На новий рівень розвитку в наш час ви-

ходять і відносини клієнта та банку.  

Онлайн-банкінг стає надійним помічни-

ком сучасної людини. Він дозволяє еконо-

мити час і ресурси, які краще присвятити 

спілкуванню з близькими людьми, ціка-

вому захопленню. До речі, так вважає ге-

роїня осіннього випуску – відома актриса 

та телеведуча Лілія Ребрик. «Гроші мають 

бути в радість», – впевнена Лілія. Ця філо-

софія перегукується з прагненням ПУМБ 

зробити свої продукти максимально ко-

рисними, а користування ними – легким 

та зручним.

Це цінують клієнти банків, але, на жаль, 

використовують і шахраї. Ми детально 

розкажемо про старі та нові схеми зло-

вмисників, підкажемо, як діяти в різних 

ситуаціях.

Візьміть до уваги й маршрут подорожі, 

який ми проклали спеціально для вас на 

сторінках цього номеру. Сподіваємося, 

що ви, як і ми, переконаєтеся – мандрува-

ти рідною країною дуже захопливо. 

Вже за доброю традицією на останніх 

сторінках журналу на маленьких та до-

питливих чекають нові пізнавальні ігри. 

Не забули ми й про відпочинок для до-

рослих. Пропонуємо вам разом із Лілією 

Ребрик обрати нове хобі – танці, а якщо 

це не входить у ваші плани, то присвятити 

час розгадуванню сканворду. А як розпо-

рядитися своїми грошима восени, підка-

жуть зірки в новій рубриці «Фінансовий 

гороскоп». 

Бажаємо вам успіхів і теплих осінніх днів, 

сповнених яскравими подіями!

Якщо у вас залишаться фінансові питан-

ня, напишіть на адресу narodny@pumb.ua 

та отримайте професійні рекомендації на 

сторінках журналу.

З повагою, 

Сергій Черненко,

голова правління ПУМБ

Здавалося б, ще вчора було літо, а сьогод-

ні вже осінь, яка потроху сповнює наше 

життя діловим настроєм. Комусь хочеть-

ся пошарудіти опалим листям у парку, 

хтось весело проводить час із друзями за 

чашкою чаю. «Народний банкір» пропо-

нує вам зануритися у світ фінансової (і не 

тільки) інформації – корисної та цікавої.

Без можливостей, які сьогодні викорис-

товують власники банківських рахунків 

та карток, ми вже не уявляємо життя. Всі 

щоденні фінансові справи вирішуються 

за допомогою власного смартфона: роз-

рахунки в транспорті чи магазині або по-

купки в Інтернеті. А невдовзі смартфона 

буде достатньо, щоб не тільки розпла-

чуватися, а й приймати оплату за товар. 

Щоб бути більше обізнаними у вирії но-

вих подій, які відбуваються у ПУМБ та на 

ринку України, читайте перші сторінки 

цього номера.

Про депозити та дебетові картки ви вже, 

напевно, знаєте багато. Ми розкажемо 

вам, які додаткові зручності тепер мають 

ці фінансові інструменти. 
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дити, сплачують комунальні послуги, 

розраховуються в магазинах картка-

ми та смартфонами. У першому квар-

талі 2019 р. на 4 %  зросла й загальна 

кількість платіжних карт в Україні – до 

61,8 млн штук (з них 60 % – активні). 

За цей період зросла на 15 % й кіль-

кість безконтактних активних платіж-

них карт – до 4,5 млн штук. Отже, кож-

на восьма активна платіжна картка 

в Україні є безконтактною. Отримання 

готівки через банкомати та каси впев-

нено падає в обсязі (на 10 %, як порів-

няти з попереднім кварталом).

NFC-БУМ: 

УКРАЇНЦІ СЕРЕД ПЕРШИХ

Українці настільки полюбили розпла-

чуватися за допомогою смартфона, 

що за підсумками 2018 р. країна уві-

йшла в топ-5 країн за кількістю NFC-

трансакцій з картками Mastercard 

та у топ-3 серед 90 країн Централь-

ної Європи, Близького Сходу й Афри-

ки – з картками Visa. За перший квар-

тал 2019 р. кількість безконтактних 

розрахунків за допомогою смартфо-

нів зросла в 35 разів! Швидкий роз-

виток інфраструктури сприяє поши-

ренню розрахунків в один дотик: за 

даними Нацбанку, на початок цього 

року близько 80 % всіх POS-терміналів 

у країні здатні приймати NFC-платежі.  

НОВИНИ ПУМБ

 
РАХУНКИ УКРАЇНЦІВ ПЕРЕВОДЯТЬ 

НА СТАНДАРТИ ЄВРОСОЮЗУ

З 5 серпня 2019 р. українські банки 

за стандартами Євросоюзу впрова-

джують міжнародний номер банків-

ського рахунку IBAN (International 

Bank Account Number). Рахунок скла-

датиметься з 29 букв і цифр: перші 

10 знаків – код країни і код банку, 

останні 19 – номер рахунку клієнта. 

Це дозволить зручно й просто іден-

тифікувати платника та одержувача 

коштів, обслуговуючий банк. А зна-

чить, уникнути помилок та при-

швидшити трансакції. За вимогами 

постанови Нацбанку України № 162 

від 28.12.2018 всі клієнти будь-якого 

українського банку отримають 

новий номер рахунку. Зверніть ува-

гу, що з 1 листопада потрібно буде 

використовувати при трансакціях 

виключно нові реквізити рахунку. 

Повідомлення від банку про новий 

номер ви отримаєте через обраний 

канал комунікацій та в особистому 

кабінеті. Номер рахунку змінюється, 

але при цьому зберігаються всі поло-

ження договору з клієнтом.

 
ГОТІВКА ЙДЕ В МИНУЛЕ

За результатами першого кварталу 

2019 р., в Україні частка безготівко-

вих розрахунків платіжними карт-

ками досягла 50 %. Це на 5 % біль-

ше проти результатів 2018 р. (45 %). 

Такі дані оприлюднив Нацбанк. Наші 

співвітчизники все більше купують 

товари та послуги в Інтернеті, пере-

казують кошти з картки на картку, 

поповнюють депозити та гасять кре-

Окрім покупок у магазинах українці 

все більше мають змогу розрахову-

ватися в громадському транспорті. 

Експерти прогнозують, що наступ-

ний можливий етап розвитку – 

масове розповсюдження цифрових 

гаманців, а під час купівлі товару 

гроші будуть автоматично списува-

тися з рахунку взагалі без будь-якого 

фізичного контакту. 

 

СМАРТФОНОМ ТЕПЕР МОЖНА 

НЕ ТІЛЬКИ ПЛАТИТИ,

А Й… БРАТИ ПЛАТУ

Платіжна система Visa запустила 

в Україні технологію Tap to Phone, яка 

дозволяє смартфонам на базі Android 

приймати безконтактні платежі. Так, 

ви не помиляєтеся, ця нова технологія 

перетворює ваш телефон у торговель-

ний платіжний термінал! Будь-який 

магазин зможе приймати оплату за 

товар просто смартфоном, а поку-

пець – розрахуватися безконтактною 

карткою або смартфоном чи розум-

ним годинником з NFC-системою.

 

QR-КОД – ТЕПЕР ТАКОЖ 

ДЛЯ ПЕРЕКАЗІВ

Ще одна новинка для спрощення і 

зручності безготівкових розрахунків, 

оплати рахунків і обміну платіжними 

реквізитами прийде на український 

ринок. НБУ одночасно з введенням 

номера банківського рахунку IBAN 

розробив проєкт Правил використан-

ня QR-коду для здійснення грошових 

переказів. QR-код дозволить більш 

зручно заповнювати платіжні рек-

візити для оплати товарів і послуг, 

зокрема комунальних, переказувати 

кошти зі свого рахунку на рахунок 

іншої фізичної особи. QR-код може 

формуватися засобами мобільного 

додатка, інтернет-банкінгу, системи 

«Клієнт-Банк», бути роздрукованим 

на інвойсі або платіжному дорученні.

ОГЛЯД РИНКУ

ЗРОСТАННЯ
ТА ІННОВАЦІЇ

НОВІ УСПІХИ
ТА ДОСЯГНЕННЯ

«ВСЕМОЖУ» – У ТОП-2 НАЙКРАЩИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

За версією рейтингу Prostobank Awards компанії «Простобанк Консалтинг» кредитна 

картка ПУМБ «всеМОЖУ» увійшла в ТОП-2 найкращих банківських роздрібних про-

дуктів у категорії «Кредитні картки» за підсумками першого кварталу 2019 р. Кредитна 

картка «всеМОЖУ» – один із найбільш популярних продуктів із грейс-періодом 62 дні, 

конкурентною ставкою, відсутністю прихованих комісій та прозорими умовами.  

ЛІДЕР ЗА КІЛЬКІСТЮ НАГОРОД
НА FINAWARDS 2019 

У 15 номінаціях FinAwards 2019 змагалися 

представники 28 роздрібних банків. Голо-

ву правління ПУМБ Сергія Черненка визна-

но найкращим банкіром року. Заступник 

голови правління ПУМБ з роздрібного біз-

несу Себастіан Рубай увійшов у ТОП-3 кра-

щих роздрібних банкірів.

Банк ПУМБ здобув за версією FinAwards 2019 

золото в номінаціях: лідер онлайн-замовлень 

та найкращий кредит готівкою за кредит 

«всеЯСНО», лідер онлайн-замовлень за кре-

дитну картку «всеМОЖУ». Срібло в номінації: 

найкраща кредитна картка за «всеМОЖУ». 

Бронза: найкраща кредитна картка VIP за 

картку SoloМАНДРИ, найкраща дебетова 

картка та найкраща рекламна кампанія.

СИСТЕМНО 
ВАЖЛИВИЙ БАНК 

Згідно з новою методологією 

Національний банк України 

визнав ПУМБ одним із систе-

моутворюючих вітчизняних 

банків.

Загалом з 76 вітчизняних 

банків лише 14 регулятор 

визнав системно важливи-

ми. Статус системно важли- 

вого накладає на банк до- 

даткові зобов’язання. Така 

ознака покладає на ПУМБ 

зобов’язання з 1 січня 2020 р. 

виконувати посилені зна-

чення ключових нормативів, 

контрольованих НБУ. 

РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ 
ВІДДІЛЕНЬ ПУМБ

З березня по липень 2019 р. ПУМБ від-

крив 9 нових відділень у різних містах 

України: Добропіллі, Рівному, Коросте-

ні, Полтаві, Чернігові, Запоріжжі, Вол-

новасі, Луцьку та Львові. У всіх нових 

відділеннях можна скористатися 

повним спектром банківських послуг: 

оформити кредити та депозити, опла-

тити комунальні платежі тощо. Також 

організовані зони самообслуговуван-

ня зі стійками «ПУМБ online», зона 

24/7 з цілодобовим доступом до пла-

тіжного термінала та банкомата.

ПУМБ НА ГОЛОВНІЙ 
МУЗИЧНІЙ ПОДІЇ ЛІТА  

16–18 липня за підтримки банку 

ПУМБ та Mastercard на території Sky 

Family Park пройшов музичний фес-

тиваль UPark. Протягом трьох днів 

відвідувачі фестивалю насолоджува-

лися драйвовою атмосферою, слухали хіти улюблених виконавців, фотографува-

лися та куштували смачну вуличну їжу. Другий рік поспіль офіційною платіжною 

карткою фестивалю була Фестивальна картка від ПУМБ та Mastercard. Її власни-

ки могли придбати квитки на фестиваль з 50%-ю знижкою, доїхати на локацію на 

катері та пріоритетно пройти на захід без черг. Така картка автоматично давала 

знижку на їжу та бар під час проведення розрахунків з її застосуванням. 

У ТОП-20 КОМПАНІЙ, 
ЯКИМ НЕ БАЙДУЖЕ 

Редакція ділового видання «Власть де- 

нег» вибрала «Топ-20 компаній, яким 

не байдуже». ПУМБ відзначили в рей-

тингу за реалізацію освітніх програм 

з підвищення рівня фінансової грамот-

ності населення та допомоги молодому 

поколінню у виборі професії, проєктів 

з розвитку бізнес-середовища. 
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– Як вважаєте, коли потрібно починати 
вивчати з дитиною основи фінансової гра-
мотності? На що важливо звернути увагу?

– Найважливіше – самому бути фінансово 
грамотним. Діти передусім беруть при-
клад з батьків. Вони бачать, як ти ставиш-
ся до грошей, скільки витрачаєш. 
Дитина має розуміти, що неможливо 
купити все і гроші не можна витрачати 
бездумно. Але це не означає, що треба 
відмовлятися від потрібних речей. Голо-
вне – розмірковувати, зважувати та свідомо 
обирати те, що відповідає нашим запитам. 

– Які питання ви порушуєте в розмовах 
про гроші зі старшою донькою Діаною? 
Які фінансові навички розвиваєте? 

– Привчаємо рахувати гроші та ставитися 
до них з відповідною повагою. Урешті-
решт, це не цукерки, якими можна легко 
поділитися з друзями. Звісно, ми даємо 
їй кишенькові гроші, та вже впевнені, 
що вона може розумно розпоряджатися 
ними. Порахувати, скільки решти їй дали, 
оцінити, чи не занадто дорого коштує та 
чи інша річ. 

Відома актриса та ведуча 

телеканалу «Україна» Лілія Ребрик 

встигає і вести насичене 

професійне життя, і приділяти 

достатньо уваги, часу і тепла своїй 

родині. І це можливо, зокрема, 

завдяки можливостям якісного 

сучасного банкінгу. Оплата 

рахунків, розрахунки карткою, 

онлайн-покупки – це легко та 

швидко, а зекономлений час 

звільняється для головного – 

близьких людей.

ЛІЛІЯ 
РЕБРИК:

Виховуючи з чоловіком двох розум-
ниць-доньок, Лілія змалку привчає 
їх до звичок рахувати та свідомо ви-

трачати гроші, оцінювати свої можливості 
щодо бажаних покупок. Адже, переїхав-
ши до Києва з Чернівців, на власному до-
свіді Лілія зрозуміла, як дисциплінує іпо-
тека. Своїми особистими та родинними 
фінансовими правилами вона поділилася 
з «Народним банкіром».   

Справи 
сімейні та фінансові

– Ліліє, що для вас щастя? Як і скільки ви 
в нього інвестуєте?

– Передусім – це моя родина! Хочеться, 
щоб усі були поруч, живі-здорові. А щас-
тя в повсякденному житті – воно в дріб-
ничках, у думках, у мріях. Мрії треба вті-
лювати, на них не можна економити. Ми 
живемо раз, і варто робити все від тебе 
залежне, щоб життя тривало яскраво та 
радісно. 
Я впевнена, що треба збирати та відкла-
дати гроші на свої мрії, на втілення влас-
них бажань. А нагородою за витрачені 
зусилля буде задоволення, насолода від 
того, що мрії здійснюються!

– У вас велика дружна родина. Як ви з чо-
ловіком плануєте сімейний бюджет? 

– Маємо спільний бюджет, при цьому 
не встановлюємо жорстких законів чи 
правил. Якщо комусь із родини щось по-
трібно (в тому числі дітям), про штучне 
обмеження витрат не йдеться. Звісно, ми 
відкладаємо певні заощадження, але я 
страшенно не люблю формулювання «на 
чорний день». Якщо накопичуємо гроші, 
то з певною метою. Я впевнена – люди-
на ніколи не зароблятиме більше, ніж їй 
потрібно. Отже, завжди має бути ціль, на 
яку ти заробляєш. 
Щодо повсякденних витрат, то в нас 
у сім’ї більш економна я. Але при цьому 
поділяю думку свого чоловіка, що до гро-
шей треба ставитися легко, а заробляти їх 
з радістю. Гроші – це енергія, і вони мають 
бути в радість! Якщо ти вмієш легко роз-
ставатися з ними, вони значно легше до 
тебе приходять.

«Що таке 
щастя? 
Для мене це 
передусім – 
моя родина! 
Хочеться, щоб 
усі були поруч, 
живі-здорові.»

«Гроші – це енергія.  
Вони мають бути  
в радість!»
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Діана любить самостійно ходити в мага-
зин, ми даємо їй таку можливість. До того 
ж, вона вже сама заробляє, знімається в 
кіно. Знає, скільки коштує зміна. Коли, на-
приклад, донька захотіла купити собі без-
дротові навушники, то змогла оцінити, 
скільки днів потрібно зніматися, щоб зі-
брати цю суму. Зараз вона збирає собі на 
новенький мобільний телефон, розумію-
чи, що треба працювати не один день. 
Із дрібниць формується ставлення до 
великих трат. Діана вже замислюється, 
скільки коштує квартира, машина, оці-
нює поточні витрати на харчування, одяг. 
Може адекватно оцінити, яку суму може 
виділити, наприклад, на подарунок дру-
зям на день народження. Мені подоба-
ється те, як вона ставиться до грошей!

Сучасний банкінг 
як життєвий помічник

– Які фінансові продукти допомагають 
вам у реальному житті?

– На сьогодні – тільки картка. Як кажуть, 
гроші мають бути в порядку – і на картці 
вони в порядку!
Двічі в житті користувалася кредитом. Пе-
реїхавши з Чернівців, прагнула стати на 
ноги та мати власне житло в Києві, свій 
затишний сімейний куточок. І не мала 
бажання платити зайві кошти сторонній 
людині, винаймаючи квартиру. Вважаю, 
що кредит організовує та формує навич-
ки чіткого планування сімейного бю-
джету. Ти знаєш, що в будь-якій ситуації 
маєш вчасно заплатити певну суму. І ти 
обов’язково заробиш її, тому що в цьому 
є обґрунтована необхідність і розумний 
сенс. Враховуючи особистий досвід, вва-
жаю що до кредиту важливо підходити 
свідомо й користуватися ним лише в разі 
реальної потреби.

– Які можливості онлайн-банкінгу й упра-
вління фінансами через інтернет дозволя-
ють вам організовувати свою роботу, до-
звілля родини?

– По-перше, онлайн-оплата комуналь-
них послуг. Сучасна людина, яка активно 

формація на сайті про продукти, послуги, 
новини банку була чіткою та доступною.

– Розкажіть історію ваших взаємин із бан-
ком ПУМБ. 

– Я цілком задоволена користуванням 
карткою банку. Особливо хочу наголоси-
ти на зручності функціонування декількох 
карток по одному рахунку. Другою карт-
кою, випущеною на їхнє ім’я, можуть ко-
ристуватися члени моєї родини, якщо ви-
никає така необхідність! Високо оцінюю 
і якість онлайн-обслуговування. Завжди, 
коли є потреба швидко отримати кон-
сультації телефоном, додзвонитися легко, 
а персонал доступно пояснить інформа-
цію стосовно питань, що виникають. Жод-
них проблем перепитати, якщо не зрозу-
мів з першого разу. Великий плюс, що 
можна знімати готівку з банкоматів будь-
яких інших банків України без зайвих  
комісій. 

працює, не має змоги стояти в чергах. По-
друге, надзвичайно зручно переказувати 
гроші з картки на картку та здійснювати 
покупки онлайн. Ці можливості дозволя-
ють суттєво скоротити час і ресурси, які 
раніше витрачалися на ці речі. Їх краще 
присвятити безпосередньо дітям, родині.

– Ви часто буваєте за кордоном. Які краї-
ни для вас найбільш комфортні з погля-
ду легкості оплати покупок і проведення 
грошових операцій? 

«Сучасна 
людина, яка 
активно 
працює, не має 
змоги стояти 
в чергах...» 
В пригоді 
стають 
можливості 
онлайн-
банкінгу.

Поради 
від Лілії Ребрик

/ порада 1 / 
Діти беруть приклад 
з батьків. Вони бачать, 
як ти ставишся до грошей, 
скільки витрачаєш. Тому 
важливо самому бути 
фінансово грамотним.

/ порада 2 / 
Мрії треба втілювати, 
на них не можна економи-
ти. Впевнена, що треба від-
кладати гроші на втілення 
власних бажань. 

/порада 3 / 
Враховуючи особистий 
досвід, вважаю що до 
кредиту важливо підхо-
дити свідомо й користу-
ватися ним лише в разі 
реальної потреби. 

/порада 4 / 
При виборі банку, на 
мій погляд, важливі від-
сутність проблем у його 
роботі, розвинена мере-
жа банкоматів, якісний 
мультифункціональний 
онлайн-банкінг.

з фінансової
грамотності

– На щастя, де б ми не були, жодного 
разу не виникало проблем з розрахунка-
ми карткою. Просто напередодні поїздки 
телефонуємо в банк і просимо відкрити 
можливість розрахунку за кордоном на 
певний строк. Це надзвичайно зручно, 
тому що не потрібно думати, де терміно-
во поміняти валюту.

– За якими критеріями ви обираєте банк?

– Користування банківськими продукта-
ми має полегшувати людині життя, тож 
потрібен надійний банк, що працює без-
перебійно. Важливі тривала й успішна 
історія стабільного розвитку на ринку, 
відсутність проблем у роботі банку, роз-
винена мережа банкоматів, якісний муль-
тифункціональний онлайн-банкінг. 

– Як ви гадаєте, на що слід звертати ува-
гу клієнтові, щоб перевірити стабільність 
банку?

– Банк має бути партнером Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб, щоб 
у будь-якій ситуації вам повернули гро-
ші. Важливо перевірити, чи отримує банк 
прибуток і яке місце займає в рейтингу 
надійних банків. Також важливо, щоб ін-

“	

Надійний	банк	–		
той,	що	працює
безперебійно	та	має	
тривалу	й	успішну	
історію	стабільного	
розвитку	на	ринку.		
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тут – пробувати, йти за покликом душі й 
тіла. Якщо говорити про вік, то сучасні тан-
ці, які передбачають значне навантаження 
на серцево-судинну систему та суглоби й ви-
магають витривалості, підійдуть радше мо-
лодим, а людям більш елегантного віку на-
певно сподобаються танго та вальс. Жінкам 
окремо слід звернути увагу на східні танці.
Стан здоров’я часто напряму пов’язаний 
з віком. Однак навіть якщо ви не дуже міцні 
і спортивні, не варто відмовлятися від ідеї 
зробити танці своїм хобі – за бажання при-
йнятний варіант завжди знайдеться.

Багатство вибору
Окрім класичних бальних танців, незмінно 
популярних у світі, останнім часом з’явилося 
й багато інших – на будь-який смак. 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКІ ТАНЦІ
Серед їх різновидів – бальна латина (самба, 
румба) та клубна (сальса, ча-ча-ча, бачата). 
Клубна латина доступна всім, її можна роз-
глядати і як фітнес, і як захопливе спілку-
вання, і як засіб самовираження. Яскрава й 
запальна, вона ідеально підійде для енергій-
них та емоційних людей.

!  Особливості 
Тренує увесь організм завдяки постійній 
роботі м’язів ніг і корпуса. При цьому на-
вантаження пропорційне й тому приємне. 
Також латина розвиває координацію рухів 
і пластику.

x  Протипоказання
Проблеми з опорно-руховим апаратом, 
серцево-судинні хвороби. 

СУЧАСНІ ТАНЦІ
Вибір величезний: диско, брейк-данс, хіп-
хоп, хастл, фанк… Тут немає чітких норм 
і стандартів – танцю властива еклектика й 
динаміка. Акцент – на імпровізацію, вислов-
лення емоцій, зокрема й негативних (це до-
зволяє безпечно «випустити пару»). 

!  Особливості
Заняття проходять у високому темпі та залу-
чають усі групи м’язів, що допомагає схуднути 
та сформувати фігуру з вираженим м’язовим 
рельєфом. Танцюють зазвичай соло.

x  Протипоказання
Оскільки ці танці доволі травмонебезпечні, 
важлива гарна фізична форма. Якщо є про-
блеми з суглобами, особливо колінними, 
краще не ризикувати.

Кожному своє

Усі ми різні – за віком, станом здоров’я, 
темпераментом. Однак кожен із нас може 
знайти свій танець – той, який найбільше 
пасуватиме саме йому. Той, що зачепить 
найпотаємніші струни душі й дозволить 
повністю розкритися. Той, що підкреслить 
сильні сторони та знівелює слабкі. 
На думку Лілії, якщо брати до уваги темпе-
рамент, то холерикам, напевно, найкраще 
підійдуть латиноамериканські танці, санг-
вінікам – хіп-хоп чи джайв, флегматикам – 
повільні бальні танці, меланхолікам – кон-
темпорарі та боді-балет. Дійсно, людина 
часто обирає танець за своїм характером, 
але бувають і винятки, тож головне правило 

ТАНЦІ: ДЛЯ КРАСИ 
ТА ЗДОРОВ’Я

Популярне нині хобі захопило 

душі й тіла багатьох із нас, 

зокрема й зірок. Як відомо, саме 

завдяки танцям Лілія Ребрик 

зустріла свого коханого чоловіка – 

професійного хореографа. 

І тепер їм, безумовно, завжди 

є про що поговорити… та 

з ким потанцювати! На думку 

телеведучої, загалом танець – 

це окрема мова тіла, глибока 

й багатогранна. Він дає змогу 

виразити свою особистість, 

а також допомагає досягти більш 

прагматичних цілей – схуднути, 

підтягнути м’язи, тримати тіло 

в тонусі. Нарешті, зміцнити 

здоров’я, що теж важливо. 

Танці – 
це красиво, 
танці – 
це модно. 
Kожен із нас 
може знайти 
свій танець – 
той, який 
найбільше 
пасуватиме 
саме йому.

СХІДНІ ТАНЦІ 
Танець живота, белліденс... Знані з давніх-
давен, сьогодні їх використовують як фіт-
нес і техніку для «прокачки» жіночності. 
При цьому такі танці підходять кожній – не-
залежно від віку, ваги й «фігуристості». На-
явність пишних форм навіть вітається, адже 
щоб танцювати животом, треба його мати!

!  Особливості 
Східні танці вирізняє плавність рухів, харак-
терні «тряски» стегнами, животом, грудь-
ми, ефект від яких можна порівняти з ві-
бромасажем. Вони допомагають привести 
тіло в тонус і розвинути пластику.

x  Протипоказання
Проблеми з хребтом, плоскостопість і гіне-
кологічні захворювання у стадії загострення.

СТИЛЕТТО
Ще одна суто жіноча фішка – танцювальний 
фітнес родом з Італії, який проводять у взут-
ті на високих підборах. При цьому залучені 
звичайні фітнес-вправи, а також дефіле. 
Нудно не буде!

!  Особливості
Стилетто дає відчутне навантаження на 
весь організм, особливо ноги, тренує вес-
тибулярний апарат, розвиває граційність. 
А ще формує гарну поставу і вчить красиво 
та безпечно ходити на шпильках.

x  Протипоказання
Хвороби опорно-рухового апарату, вари-
козне розширення вен. Якщо підбори під 
забороною, на стилетто теж табу. 

“  
Загалом танець – 
це окрема мова 
тіла, глибока  
й багатогранна…
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Звичка та навички управління осо-
бистими фінансами в українців тіль-
ки розвиваються, але вже є цікаві 

результати. На зміну старій добрій схемі 
зберігання накопичень у валюті «в банці» 
приходить цілеспрямований підхід до за-
ощаджень. Не просто «відкласти про всяк 
випадок», а накопичувати гроші для пев-
ної мети: великої або середньої покупки, 
подорожі тощо. 
Відпустка на море або подорож трива-
лістю тиждень-два обійдеться в суму, яку 
багатьом українцям буде важко одномо-
ментно взяти з поточного доходу. Тому, 
як правило, необхідно відкладати гроші 
протягом 3–5 місяців. А погодьтеся, якіс-
ний відпочинок – це запорука і гарного на-
строю, і працездатності. Позбавляти себе 
цього – не найкраще рішення. Розглянемо 
депозит як один з привабливих і зручних 
варіантів накопичити бажану суму.  

ПРАВДА Й МІФИ ПРО ДЕПОЗИТИ
Якщо ви останнім часом не цікавилися 
сучасними депозитними продуктами про-
відних банків, то покажемо реальну кар-
тину, яка розставить усі крапки над «і», 
а водночас, можливо, розвіє деякі вже не 
актуальні стереотипи. 

Яку суму можна покласти на депозит?
Від 100 грн, 10 доларів США, 10 євро 
і більше. 

Які відсоткові ставки зараз на ринку?  
Середня ставка за строковими депози-
тами у гривні зараз коливається в межах  

11–16% річних, в іноземній валюті – 
1–3% річних. 
Фактично, валютні депозити є радше ін-
струментом зберігання коштів. А з погля-
ду примноження гривневий депозит має 
значно більше перспектив. 

Чи «з’їсть» інфляція дохід від депозиту?
За прогнозами Нацбанку України, інфля-
ція в 2019 році не перевищить 7%. Отже, 
відсоток за гривневим депозитом пере-
криває інфляційний вплив. 

Кошти на депозитному рахунку будуть 
недоступні мені протягом усього строку 
його дії?
Це залежить від обраного виду депозиту. 
Основних видів є два: строковий і «на ви-
могу».
У першому випадку кошти дійсно не-
можливо отримати до закінчення дого-
вірного терміну (іноді можна отримати, 
але з перерахунком відсотків до отри-
мання за зниженою процентною став-
кою).
У другому ж кошти доступні протягом 
усього періоду. В будь-який момент 
ви можете отримати частину грошей, 
а на ті, що залишилися на депозитно-
му рахунку, продовжують нараховувати  
відсотки.

Як нараховують відсотки на депозит, 
з якого я можу вільно знімати кошти?
Відсоток нараховують щоденно на суму, 
яка залишається на рахунку на кінець 
кожного календарного дня. Виплата від-
сотків на картку відбувається щомісячно. 
Одночасно з виплатою відсотків, відпо-
відно до чинного законодавства Укра-
їни, здійснюється оподаткування цього 
виду доходів. 
Сьогодні діють правила, встановлені 
2016 року: ставка податку на доходи фі-
зичних осіб у розмірі 18% і військовий 
збір 1,5% від суми виплаченого доходу. 

Яка відсоткова ставка на депозити «на 
вимогу»?
Оскільки банк не може спрогнозувати, 
коли саме клієнт забажає отримати час-
тину коштів з депозиту, то, відповідно, 
може запропонувати трохи нижчу ставку, 
ніж за строковими депозитами. 

СВІДОМЕ НАКОПИЧЕННЯ
Який депозит ви оберете, передусім зале-
жить від мети накопичення. Зазвичай що 
довший термін розміщення, то більший 
відсоток пропонують банки й більше при-
множаться ваші гроші.
Якщо йдеться про накопичення на вели-
кі покупки – житло або автомобіль, то 
доцільно розглядати депозити строком 
на рік і більше. В таких випадках ви від-
кладаєте лише вільні кошти, які не зна-
добляться вам за жодних обставин протя-
гом строку розміщення. Зокрема, депозит 
«Дохідний» від ПУМБ пропонує привабли-
ву ставку до 17,5% річних у гривні, яку ви-
плачують щомісячно. Можливість зняття 
або поповнення коштів за умовами цього 
депозиту відсутня. Але якщо ви бажаєте 
поповнювати свій вклад регулярно, вам 
краще підійде «Накопичувальний» депо-
зит зі ставкою до 16,5% річних у гривні.
Якщо накопичення стосується середніх 
покупок, то підходять саме вклади на пів 
року-рік. Припустимо, ви накопичуєте 
на відпустку і раптом бачите привабли-
ву пропозицію. Ви не знаєте, в який саме 
момент це може статися. І це – той випа-
док, коли стане в пригоді свобода у роз-
порядженні власними коштами. Приклад 
такого депозиту – «Вільний» від ПУМБ. Це 
вклад на пів року (184 дні), який у будь-
який момент можна поповнити або ж 
зняти з нього будь-яку суму. Банк не вста-
новлює жодних обмежень щодо розміру 
суми, тож маємо два плюси: гроші завжди 
доступні, але при цьому вони «працю-
ють». На залишок такого депозиту в грив-
ні щомісяця нараховують і виплачують 
відсотки – 12% річних. 

Зазвичай 
близько половини 

отриманого доходу 
українці віддають 

на регулярні 
необхідні витрати:   

• харчування;
• комунальні послуги; 

• обслуговування 
автомобіля тощо.

30% –  на розваги, 
нерегулярні покупки. 

20% – це кошти, які 
теоретично можна 

накопичувати 
(як частина людей 

і робить) або, якщо 
немає чіткої цілі 

відкладати їх – 
витрачати на потрібні 

чи не зовсім речі.

Усі операції 
з депозитом 
доступні онлайн 
у мобільному 
додатку 
«ПУМБ online» – 
відвідувати 
відділення  
не потрібно. 

Знімати кошти 
з депозиту або 
поповнювати 
його можна 
будь-коли й 
будь-де просто 
з телефону через 
цей додаток. 

  За даними авторитетної 
глобальної компанії 

з маркетингових досліджень Nielsen

На депозит чи під подушку? Ще кілька років тому українці 

здебільшого обирали другий варіант зберігання заощаджень, 

вважаючи його більш надійним, а альтернативу – незручною 

та ризикованою. Але часи змінюються, реалії та потреби вже 

інші, й банківські продукти стають значно привабливішими. 

Подивимося на депозит новими очима!

ДЕПОЗИТ
ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЖИТТЄВИХ ПЛАНІВ

Заощадження робить близько чверті 
громадян країни, старших за 16 років.

Депозит є майже в мільйона 
українців. Більшість із них планують 
перерозміщувати свій вклад. 

Розлучаючись зі своїми коштами,  
хай і тимчасово, хочеться убезпечити себе 
від їх втрати. У виборі депозиту чинник 
надійності важливіший, аніж розмір відсот- 
кової ставки. Обов’язкова умова вашого 
спокою – банк має бути учасником 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
(ФГВФО). Список учасників можна перевіри-
ти на сайті фонду   www.fg.gov.ua.

Не зайвим буде також ознайомитися з рей-
тингами надійності фінансових установ. 

Надійність у пріоритеті

У 3-х із 4-х українців
залишаються «вільні» гроші.

₴

До речі, ПУМБ –  
постійний учасник 
і банк-агент Фонду 
гарантування вкладів 
фізичних осіб, входить 
до ТОП-6 банків за 
розміром портфеля 
строкових депозитів 
фізичних осіб.  

На 1 серпня 2019 року 
портфель коштів 
фізичних осіб 
банку становив  
17,99  млрд грн.

АТ «ПУМБ». Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.
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До звичайних вихідних можна додати 1–3 дні й подарувати собі 

та близьким людям подорож, що відкриє дивовижні куточки України, 

про які ви, можливо, і не здогадувались. Ви повноцінно відпочинете 

від міської метушні та буденних справ. 

 
Не забудьте 

банківську картку 
для зручних 
розрахунків

 
Майте із собою 

готівку, оскільки не 
всюди є можливість 

розрахуватись 
карткою

 

Візьміть  
стандартну аптечку 

та за потреби 
специфічну їжу або 

індивідуальні ліки

 
Подбайте про 

power-bank, щоб 
завжди мати заряд 

телефону та яскраві 
фотографії

Пам’ятайте про 
документи та 

телефон

Романтична Чернігівщина

Х іба може бути щось приємніше 
в лагідний осінній день, ніж прогу-
лянка мальовничим старовинним 

парком! Та ще, якщо всього за 200 км від 
Києва є цілих три неймовірні парки, які 
розташовано неподалік один від одного!   

 Палацово-парковий комплекс у Кача-
нівці вражає вишуканістю свого палацу 
XVII–ХХ ст. у стилі класицизм із двома 
флігелями. Окрім того, турботою трьох 
поколінь Тарновських, до яких маєток пе-
рейшов у володіння у 30-х роках XIX ст., 
на 430 га створено розкішний парк 
з 18 озерами та ставками. А неповторнос-
ті додають творчі рукотворні композиції 
«Інтимний скверик», «Романтичні руїни», 
«Повітряний міст». 
Усього за 27 км від Качанівки знаходиться 

 дендрологічний парк «Тростянець». При-
готуйтеся до дива: посеред безлісної рівни-
ни на вас очікує гірська країна з пагорбами, 
озерами, хвойними лісами. Засновник пар-
ку – Іван Михайлович Скоропадський. Він 
звільнився з канцелярії та навіть розлучився 
з дружиною, щоб повністю присвятити себе 
(а також чималі гроші) створенню працею 
сотень кріпосних цього шедевру. 

ЩО СПРОБУВАТИ? 
Соковиті акценти у вашій закарпатській 
відпустці розставлять вино та місцева кух-
ня. Остання має свій виразний і гострий 
стиль із присмаком червоної паприки, ци-
булі, помідорів, солодкого перцю. А ось 
історія берегівського виноробства налічує 
більш ніж 300 років.
До речі, з вином смакують крафтові сири. 
Прямуйте за ними в село Нижнє Селище. 
Там у «Селиській сироварні» виробляють 
напівтверді сири за швейцарськими техно-
логіями, а в сироварні «Зелений гай» – сири 
з молока кіз альпійської породи. Монахи 
ракошинського Свято-Покровського чо-
ловічого монастиря, що в селі Ракошино, 
пропонують любителям бринзи, моцарел-
ли та рікотти 14 видів сирів із коров’ячого, 
козячого та овечого молока.

Третя перлина в намисті парків Черні-
гівщини –  архітектурно-паркові Соки-
ринці за 13 км від «Тростянця». Оточений 
парком білий палац у стилі ампір має 
60 кімнат і велику бальну залу. За меце-
натів та суспільних діячів Павла та Григо-
рія Галаганів Сокиринці називали україн-
ським Парнасом. Тут місяцями гостювали 
і працювали діячі мистецтва. Серед них 
Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, 
Микола Лисенко, Остап Вересай. 

За телефоном на сайті 
комплексу «Качанівка» 

можна домовитись щодо 
ночівлі в гостьових номерах 

на території комплексу 
або обрати для цього 
одну із садиб зеленого 

туризму поблизу парку 
«Тростянець». 

1  м. Берегове 
Завод «ШАТО ЧИЗАЙ» 

Екскурсія в долину,  
де вирощується виноград, 
дегустація вин

3  с. Кідьош 
Винарня  
СІМЕЙСТВА ШОШ 

Дегустація понад  
20 сортів вина

2  с. Мужієво
Виноробня «КОТНАР» 

Знайомство з повним  
циклом виробництва 
вина

ВИННИЙ 
МАРШРУТ 

1
2

3 4

4  с. Великі Береги
ВИННІ ПОГРЕБИ

Дегустація вин

ДЕ ПОБУВАТИ?

   Палац Берегвар (с. Карпати). Цікаво, що він має 365 вікон – як 
днів у році, 52 димоходи – як тижнів у році, 12 входів – як місяців 
у році та 4 башти – як пір року.

•	 Боржавська вузькоколійка – одна з небагатьох діючих залізниць, 
що збереглися в Україні. На ній досі використовуються тільки меха-
нічні техзасоби: стрілочні переводи, семафори та ін. Тут курсує ту-
ристичний екскурсійний поїзд за маршрутом Берегове – Хмільник – 
Виноградів туди (зранку) і назад (у другій половині дня). 

Термально-гастрономічне 
Закарпаття

Часточка «королеви термального ту-
ризму» – Угорщини – оселилася в 
дуже колоритному закарпатському 

містечку – Берегове. 

i ТЕРМАЛЬНІ БАСЕЙНИ 
•	 Працюють цілий рік. 
•	 Наповнюються з підземних джерел 
кремнієво-азотно-вуглекисло-хлоридно-
натрієвих вод високої мінералізації. Тем-
пература води близько +30 °С, на виході 
з  підземного джерела – більш ніж +50 °С. 
•	 Найбільший басейн – на оздоровчо-
спортивній базі «Закарпаття». Якщо купа-
тися просто неба не наважуєтеся, можна 
спробувати критий басейн у комплексі 
«Жайворонок».
•	 Косонь, що за 23 км від Берегового,  
теж приваблює туристів своїми гарячими 
термальними водами.
•	 Корисно для лікування захворювань 
серцево-судинної системи; нервової сис-
теми; захворювань опорно-рухового апа-
рату. І навіть якщо лікувальні потреби не 
є нагальними, купання в таких басейнах 
зніме втому та покращить настрій. 
•	 Ціни на відвідування (на 1 особу): від 
130 грн за год. до 300 грн на день.

Доїхати до Берегового зручно потягами Київ – 
Солотвино чи Львів – Солотвино. Оберіть готель 
за привабливими цінами. Або можна проживати 
безпосередньо в деяких термальних комплексах 
(зокрема, «Жайворонок»). 
Ціни на житло (на 1 особу):  
від 100–200 грн за добу.

Що потрібно 
для подорожі

ОСІНЬ – ЧАС  
ЯСКРАВИХ ВРАЖЕНЬ

ПОДОРОЖ
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ПРОДУКТ У ФОКУСІ

16 17 НАРОДНИЙ БАНКІР

Види карток:
яка потрібна саме вам?

Принципово різні види карток – де-
бетова та кредитна. У першому ви-
падку рахунок у банку та картка до 

нього призначені для користування влас-
ними коштами: їх можна вносити, зніма-
ти, розраховуватися ними в магазинах чи 
мережі інтернет, переводити на інші карт-
ки. У другому випадку ви користуєтеся ко-
штами банку. 
Якщо потреби в кредитних грошах у пев-
ний період життя у вас немає, то обійтися 
без дебетової картки, яку зручно викорис-
товувати в повсякденному житті, певно, 
зараз не зможе практично ніхто. Отже, 
необхідно зорієнтуватись у пропозиціях 
банків щодо оформлення карток. Так, де-
бетова картка може бути з платним або 
безкоштовним поповненням, з комісією 
за зняття готівки чи без неї, з додатковою 
платою за перекази чи її відсутністю.

Можна знайти й цікавіші пропозиції. Не-
щодавно ПУМБ розробив картку, з якою 
все просто та вигідно – «всеКАРТА»! 
Отримання картки й операції у гривні – 
БЕЗ КОМІСІЙ:

 поповнення картки;
 зняття готівки в будь-якому банкоматі 

України;
 зарахування зарплати або пенсії;
 розрахунки карткою в магазинах, кіно, 

транспорті, в мережі інтернет. 
Усі необхідні сучасній людині опера-
ції з «всеКАРТОЮ» можна здійснювати, 
не замислюючись постійно про банків-
ську комісію за ту чи іншу послугу. 

ЩО ПОТРІБНО,
ЩОБ ОФОРМИТИ КАРТКУ
Відкриття карткового рахунку в сучасних 
банках відбувається швидко, з мінімаль-
ним набором документів: паспорт та ІПН. 
Так, оформлення «всеКАРТИ» у відділен-
ні займає до 20 хвилин.

ЦІКАВО

Як і коли 
народилася 
перша дебетова 
картка

Щоб скористатися всіма перевагами «всеКАРТИ»

додайте її у мобільний додаток

САМ СОБІ ГОСПОДАР
Щодня ми маємо справу з безготівкови-
ми розрахунками: здійснюємо регулярні 
платежі, переказуємо кошти батькам чи 
дітям, розраховуємося карткою за кордо-
ном, отримуємо зарплату або інші надхо-
дження. І якщо ще кілька років тому осо-
бистий фінансовий кабінет для більшості 
з нас не був обов’язковим атрибутом жит-
тя, то сьогодні без такого «банку в кишені» 
не обійтися! Більшість провідних банків 
удосконалили цей сервіс. Отже, «в комп-
лекті» з карткою клієнти отримують мак-
симально функціонального помічника, 
який упорядковує фінансове життя. 24 го-
дини на добу, 7 днів на тиждень, з будь-
якої точки світу ви можете здійснити всі 
фінансові операції в мобільному додатку 
банку чи його онлайн-банкінгу. 

«БАНК У КИШЕНІ» ДОЗВОЛЯЄ:
 контролювати, скільки коштів зали-

шилося на картці;
 відстежувати історію операцій: скільки 

грошей надійшло вам на картку або коли 
і скільки ви витратили;

 блокувати або активувати картку; 
 нагадати або змінити PIN-код картки;
 самостійно блокувати чи розблоко-

вувати можливості оплати в інтернеті;
 встановлювати ліміт кількості опера-

цій на день і суми зняття; 
 встановлювати можливості прове-

дення операцій за кордоном та інші на-
лаштування;

 створювати шаблони для зручного про-
ведення переказів за номером картки чи 

рахунку, сплати комунальних послуг, мо-
більного зв’язку; 

 додавати картки інших банків для 
переказу коштів між картками, сплати за 
кредитами тощо.

ПОТРІБЕН ЛИШЕ ТЕЛЕФОН
Сучасні технології навіть дозволя-
ють не носити картку з собою. Єдине, 
що вам потрібно, – телефон. Він допо-
може розраховуватися в супермаркетах, 
транспорті, торгових і розважальних 
центрах.
Завантаживши мобільні додатки Google 
Pay або Apple Pay і додавши свою карт-
ку, ви отримаєте змогу розрахунку 
в будь-який момент. Картку до Apple Pay 
можна додати в кілька кліків, обравши 
налаштування картки в додатку «ПУМБ 
Online».  
Все просто з «всеКАРТОЮ»!

Крок 1-й
Завантажте 
«ПУМБ Оnline» 
на свій смарт-
фон: знайдіть 
додаток на 
App Store 
чи Google 
Play Маркет, 
або відскануйте 
QR-код.

Крок 2-й
Введіть свій 
номер теле-
фону (логін) 
і пароль для 
«ПУМБ Online», 
який банк від-
править вам 
у SMS.

Крок 3-й
У розділі 
«Картки та 
рахунки» 
оберіть карт-
ку, перейдіть 
у налаштуван-
ня й натисніть 
кнопку «Акти-
вувати картку».

Крок 4-й
Виконайте покро-
кову інструкцію й 
отримайте PIN-код 
картки в SMS на но-
мер, який ви надали 
у банк як основний 
номер телефону. 
За бажання може-
те змінити PIN-код 
картки в додатку. 

Спершу набули поширення кредитні карт-
ки, прообразом яких були картки створеної 
1949 року у США компанії Diners Club. А от 
дебетова картка, на якій клієнту стали до-
ступні його власні кошти, з’явилася пізніше, 
1974 року. Першу таку картку до поточного 
рахунку видав невеличкий американський 
Arizona Bank. Магнітна смуга на банківських 
картках з’явилася в 1960-х, а чипи – лише 
в 1990-х. 1991 року MasterCard і Eurocard за-
пустили першу всесвітню дебетову картку – 
Maestro.
У життя українців дебетові картки ввій-
шли через зарплатні проекти. Найімовір-
ніше, й у вашому житті перша банківська 
картка з’явилася для отримання зарплати. 

Нині все частіше 
дебетові картки 
відкривають для 
розпорядження 
власними кошта-
ми, які ви вноси-
те самі, або ж 
отримуєте певні 
надходження. 

“  
Сучасні 
технології 
навіть 
дозволяють 
не носити 
картку 
з собою. 

За умови 
користування 

мобільним 
додатком чи 

інтернет-банкінгом 
«ПУМБ Оnline» 

БЕЗ КОМІСІЙ 
доступні такі 

операції:

 
Переказ коштів 

на картку іншого 
банку України

Сплата  
за комунальні 

послуги (можлива 
комісія окремого 
постачальника), 

мобільний зв’язок

Сьогодення важко уявити без 

благ цивілізації, до яких ми 

звикли, – мобільний зв’язок, 

інтернет, банківська картка. 

Кожен з нас, імовірно, вже 

мав кілька карток різних 

банків – отримував на картку 

зарплату, соціальну допомогу 

або кредитні кошти. Але 

чи всіма можливостями 

картки ви користувалися? 

«Народний банкір» 

допоможе розглянути 

найважливіші з них.

ПростоГроші:
ДЕБЕТОВА КАРТКА – НЕЗАМІННИЙ 
ПОМІЧНИК СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ



КОРИСНІ ПОРАДИ
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На щастя, багато користувачів кар-
ток  уже поінформовані щодо ме-
тодів примітивного шахрайства та 

способів захисту від них. Та на жаль, як 
свідчить статистика, аферистам і надалі 
вдається красти гроші з карток. За даними 
Української міжбанківської асоціації чле-
нів платіжних систем ЕМА, збиток, якого 
завдали кіберзлодії протягом 2018 року, 
перевищує 25 млн грн. З них вдалося по-
вернути лише 16 млн. 
Шахраї можуть використати телефон, 
інтернет, банкомати для отримання ва-
ших особистих даних, а відповідно – для 
контролю над карткою. Арсенал методів, 
які технічно вдосконалюються, зростає. 
Розглянемо їх докладно, бо попередже-
ний – отже, озброєний!
Щоб дізнатися особисті дані, шахраї мо-
жуть представлятися особами, які викли-

кають довіру (наприклад, співробітником 
банку). Будьте впевнені: працівник банку 
не вимагатиме цієї інформації. Якщо те-
лефоном, у SMS-повідомленні, електро-
нному листі чи месенджері вас просять 
повідомити карткові дані – це точно спро-
ба шахрайства. Припиняйте розмову або 
не відповідайте на підозрілі повідомлен-
ня. Зазвичай вони приблизно з таким 
текстом: «Vasha kartka bude zablokovana 
bankom. Terminovo proidit autorizaciu abo 
zatelefonuite ...». Номер, з якого надхо-
дить повідомлення, – інший, аніж той, 
на який надходять SMS щодо ваших бан-
ківських транзакцій. Зберігайте спокій, 
і навіть якщо отримуєте інформацію про 
можливе блокування картки, перевіряй-
те це за номером «гарячої лінії» банку 
або у відділенні, не телефонуйте на сум-
нівні номери!

 Телефон 

Як відомо, особистий номер телефону 
пов’язаний з нашим рахунком, і на цей 
номер банк надсилає всю інформацію 
щодо транзакцій по картці. Іноді телефон 
є логіном для входу в особистий кабінет. 
Зловмисники отримують контроль над те-
лефонним номером, замовляючи послугу 
віддаленого переоформлення SIM-карти. 
Для цього їм достатньо зателефонувати 
на ваш номер кілька разів, начебто по-
милково, а для переоформлення сімки 
повідомити мобільному операторові 

інформацію про останні дзвінки. Анало-
гічні ризики виникають, якщо у вас викра-
ли телефон і він не захищений паролем. 
Окрім того, свідчити про злочинні наміри 
шахраїв може поповнення вашого рахун-
ку невідомими особами. 

!  ЯК ЗАХИСТИТИСЯ?
 Найкращий спосіб – звернутися до 

оператора й заблокувати можливість 
віддаленого перевипуску SIM-карти, 
прив’язати фінансовий номер телефону 
до вашого паспорта.

 Завантажте програму мобільного опе-
ратора щодо контролю стану номера те-
лефону.

 Якщо вам надходять підозрілі дзвінки 
з незнайомих номерів або зауважуєте від-
сутність мобільного покриття у звичному 
для вас місці перебування, відразу звер-
тайтеся в банк і блокуйте картку.

 Не використовуйте фінансовий номер 
телефону як логін доступу до інтернет-
банкінгу.

Розрахунки 
через інтернет

Простота і швидкість розрахунків через 
інтернет робить життя зручним та еконо-
мить час. Але це також спрощує зловмис-
никам можливість скористатися вашою 
карткою. Для розрахунку в інтернеті чи 
переказу грошей на іншу картку аферис-
тові достатньо знати номер картки, тер-
мін її дії та CVV-код. Оскільки ви можете 
контролювати ліміт інтернет-розрахунків 
через особистий кабінет, краще підви-
щувати його щоразу, коли бажаєте здій-
снити розрахунок. Звичайно, це потребує 
додаткових зусиль, але ж коли йдеться 
про збереження ваших грошей, то вони 
виправдані.
Купуючи товари в мережі інтернет, ви 
ризикуєте натрапити на недобросовісних 
продавців. Цього не станеться, якщо ку-
пувати лише у великих надійних мережах 
і бути обережними під час придбання то-
варів з обов’язковою передоплатою. 

!  ЯК ЗАХИСТИТИСЯ?
 Блокуйте й розблоковуйте дозвіл на 

інтернет-операції та змінюйте ліміт лише 
тоді, коли вам це потрібно.

 Уникайте користування незнайомими 
платіжними сервісами.

 Використовуйте для розрахунку в ін-
тернеті окрему картку. 

 Підключіть SMS-банкінг. Помітивши 
незрозумілу активність на картці через 
SMS-повідомлення, відразу блокуйте 
картку та операції в мережі інтернет, за-
телефонувавши в банк на «гарячу лінію» 
або самостійно в інтернет-банкінгу.

 Якщо купуєте в незнайомого продав-
ця, обирайте тільки варіант оплати після 
отримання товару.

 Увімкніть протокол безпеки 3D Secure 
для додаткового захисту операцій.

 Хмарні сервіси 
 та соцмережі 

З кожним днем набирає обертів ще один 
небезпечний вид шахрайства – крадіжки 
особистої інформації з хмарних сервісів. 
Для зручності ми іноді зберігаємо в гале-
реї телефону й у хмарних сервісах знімки 
особистих документів і навіть платіжних 
карток. Іноді пересилаємо такі знімки по-
штою. Не варто цього робити! Принай-
мні видаляйте такі листи відразу. Сучасні 
кіберзлодії можуть зламати особисті ака-
унти до сервісів Google, соцмереж, пошто-
вих скриньок, а паспортні дані використа-
ти, зокрема, для оформлення кредиту.

!  ЯК ЗАХИСТИТИСЯ?
 Не зберігайте на Google-диску особисті 

дані, копії документів.
 Встановіть подвійну авторизацію елек-

тронної пошти й месенджерів 
(окрім логіну та паролю, потріб-
но вводити код).

 Раз на рік змінюйте паролі 
до власних акаунтів у серві-
сах, соцмережах, пошто-
вих скриньках. Пароль 
має бути складним. 

“  Фінансово вільний той,  
                              хто дбає про безпеку! 

Відчуття фінансової свободи, постійна доступність коштів, змога 

розрахуватися карткою без жодних складнощів уже стали звичними 

елементами нашого життя завдяки високому рівню сучасного 

банкінгу. Інший бік прогресу – ці самі можливості намагаються 

використовувати у власних цілях і шахраї. Розберемось, як уникнути 

небажаних наслідків.

УВАЖНІСТЬ НА ВАРТІ 
ФІНАНСОВОЇ СВОБОДИ

не можна
повідомляти нікому: 

Спершу перевіримо, 
чи кожен власник 
картки знає 
перше правило – 
які її дані 
у жодному разі  

•	термін дії  

•	PIN-код 
• CVV-код (три цифри 
на зворотному боці) 
•	будь-які логіни та паролі,  
зокрема для входу 
до інтернет- і мобільного 
банкінгу 

•	коди  
(паролі-підтвердження) 
й іншу інформацію з SMS-
повідомлень від банку 

Банкомати

Знімаючи готівку 
в банкоматах, 
можна зіткнутися 
з накладною 
клавіатурою або 
скімінговими 
пристроями для 
зчитування даних 
з магнітної стріч-
ки. Щоб убезпечи-
тися від шахрай-
ства, перевіряйте 
клавіатуру та 
картоприймач на 
відсутність зайвих 
пристроїв, при-
кривайте рукою 
клавіатуру під час 
уведення PIN-коду 
та користуйтеся 
лише перевірени-
ми банкоматами, 
встановленими 
в безпечних місцях 
(наприклад, у відді-
леннях банків, люд-
них місцях, великих 
ТРЦ та офісах).
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ОВЕН
На роботі відбудуться кар-

динальні зміни, які наблизять вас 
до нової посади з високим окладом. 
Успіх супроводжуватиме ваші фінан-
сові операції щодо купівлі товарів, 
але не піддавайтеся спонтанним 
бажанням. Для тих, хто має базо-
вий капітал, жовтень – сприятливий 
місяць, щоб примножити накопиче-
ні гроші. Одним із вдалих варіантів 
буде вклад у банк під відсотки. 

 ТЕЛЕЦЬ
Восени зірки радять не від-

мовлятися від прибуткових пропо-
зицій. На вас очікує період, успішний 
для підписання вигідних контрактів, 
але варто ухвалювати рішення зва-
жено. Тільки чітка стратегія дозво-
лить досягти фінансового добробуту. 
Якщо хтось із близьких звернеться до 
вас по гроші, не давайте в борг, а кра-
ще допоможіть їм розібратися з їхні-
ми доходами та витратами. 

БЛИЗНЮКИ
Зірки радять вам восени уни-

кати великих фінансових витрат. Так 
само, як і давати гроші в борг, брати 
на себе чужі кредити. Варто подвої-
ти пильність щодо шахрайства, осо-
бливо в другій половині жовтня. А 
ось у листопаді велика ймовірність 
отримання очікуваних виплат.

РАК
Щоб фінансовий успіх не 

покинув вас, використайте поча-
ток осені для пошуків нових джерел 
доходу. Ініціатива на роботі теж буде 
не зайвою. Для тих, хто займається 
бізнесом, зірки пророкують актив-
ний, але напружений період у верес-
ні. Не зупиняйтеся на досягнутому. 
Чому б не почати реалізовувати свої 
фінансові плани? Саме час примно-
жити статки.

СТРІЛЕЦЬ
Восени вам може доволі 

несподівано, наче з неба, «звалити-
ся» велика сума грошей. Це може 
бути неочікуваний спадок, раптові 
дивіденди від давно забутої справи 
тощо. Для вас настає період балансу 
між доходами та витратами. У верес-
ні варто тимчасово обмежити дрібні 
придбання, щоб вони не перешкоди-
ли великим, які ви здійсните пізніше.

КОЗЕРІГ
Справи на роботі йтимуть 

успішно, що сприятиме зростанню 
нагороди за них. У жовтні будьте 
сміливішими, не проґавте фінансові 
можливості, інакше можна втрати-
ти перспективи. Якщо у вас давно в 
думках власний бізнес, час реалізу-
вати плани щодо нього. Мрієте при-
дбати квартиру чи машину? Дійте. 
Фортуна на вашому боці в другій 
половині осені.

ВОДОЛІЙ
Настав період, який зажа-

дає від вас рішучих дій. Завдяки їм 
ви зумієте досягти матеріальної ста-
більності вже до кінця року. У верес-
ні вам доведеться пригадати, що 
таке бути економним, інакше мож-
ливий борг. А хіба цього ви бажаєте? 
Краще витрачати лише на те, що вва-
жаєте вкрай необхідним.

РИБИ
Осінь – нестабільна пора 

щодо ваших фінансів. Час замисли-
тися про додаткове джерело дохо-
ду. На початку жовтня тимчасово 
обмежте витрати – наприкінці міся-
ця ситуація стабілізується і ви змо-
жете дозволити собі більше. Якщо 
маєте приватний бізнес, то у вересні 
можна розширювати його кордони, 
шукати нових партнерів і примно-
жувати капітал.

ЛЕВ
Перша половина осені – най-

більш сприятливий період для плід-
ної роботи та поповнення сімейного 
бюджету, а ось витрати варто обмір-
ковувати ретельно. Наприкінці жов-
тня зірки пропонують остерігати-
ся пропозицій щодо інвестування 
та варіантів швидкого заробітку. Не 
найкращий місяць для великих при-
дбань – листопад. 

ДІВА
Успіх у фінансах залежатиме 

тільки від ваших рішень – не споді-
вайтеся ні на кого, навіть якщо вам 
пропонуватимуть золоті гори. Зва-
жуйте кожен свій крок, вкладай-
те гроші лише в безпечні проекти й 
надійні банки. До речі, налагоджен-
ня ділових зв’язків восени відобра-
зиться на вашому фінансовому ста-
новищі надалі.

ТЕРЕЗИ
Практично всю осінь ви 

будете почуватися фінансово захи-
щеними. Зірки пророкують вам 
грошовий успіх. Чому б не скорис-
татися цим і не спробувати вигра-
ти в лотерею? Але не намагайтеся 
робити сто справ одночасно, реалі-
зовуйте задуми поступово. За потре-
би в жовтні можна сміливо брати  
кредит.

СКОРПІОН
У цей період вам не завадить 

здоровий глузд у спробах спіймати 
фінансову удачу за хвіст. Якщо вам 
доручили виконати відповідальне 
завдання, зробіть усе вчасно і якіс-
но – це неодмінно вплине на рішен-
ня керівництва віддячити вам у 
кінці вересня. Восени зірки не реко-
мендують вам брати гроші в борг – 
краще правильно розраховуйте свій 
бюджет.

ФІНАНСОВИЙ

ГОРОСКОП 
ОСІНЬ 2019
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Приміщення, де утримуються 
та обслуговуються локомотиви, 
вагони тощо. 

ГЕОГРАФІЯ ДЕПОЗИТУ

ВЕЛИКИЙ СЕКРЕТ
А чи знаєш ти, як найшвидше зібрати 
якусь певну суму грошей для купів-
лі бажаного? Це легко: щоразу, коли 
йдеш у магазин, намагайся не купу-
вати зайве.

(ДЕПОЗИТ)

Потренуймося!
У мами є певна сума грошей. Вам із нею потріб-

но придбати продукти, щоб приготувати 
вечерю. Роздивись малюнки. Закресли те, що 

купувати ви зараз не будете, а гроші, які зали-
шаться, ти зможеш відкласти у свою 

скарбничку.  

ДИТЯЧА СТОРІНКА

ДЛЯ ШКОЛЯРІВ

ДЛЯ МАЛЕЧІ

ВІДГАДАЙ РЕБУС  
ТА ЗАПИШИ СЛОВО

Знайди на карті Європи країни, про які 
йде мова нижче, та покажи стрілочками, 
де вони знаходяться. Розфарбуй їх.

  Північна ІТАЛІЯ. У європейському банку, який було 
створено у 808 році об’єднанням єврейських торговців, 
можна було зберігати на депозиті готівку. 
Венеція. Наприкінці XII століття депозити набули близь-
кий до сучасних вигляд.
Стародавній Рим. Тут депозити вже набули вигляд грошей. 
Банкіри користувалися ними, сплачуючи вкладникам за 
це певний відсоток.

  СТАРОДАВНЯ ГРЕЦІЯ 
Перші депозити з’явилися саме тут. 
Перші банки – храми – приймали на 
зберігання золото, скарби, нерухо-
мість і навіть землю (не гроші!) і на-
дійно захищали їх.

 ШВЕЙЦАРІЯ
Вважається найкращою країною для  
зберігання вкладень у банках. У них зберіга-
ється 1/3 всіх світових грошових коштів.

ВЕЛИКИЙ СЕКРЕТ

Венеція

Рим

У СЛОВНИК! 
«Депозит» – у перекладі з латинської 
мови «річ, віддана на зберігання».
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«Гроші – це енергія.  
Вони мають бути  

в радість!»
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