
Що таке 
ЮніорБанк?



– це банк фінансових знань для дітей. Це теоретичне і практичне навчання школярів 
економіці та фінансам, вмінню використовувати сучасні банківські інструменти.

●Ви підвищите фінансову грамотність школярів;
●Надасте батькам можливість захищати дітей від нераціональних трат;
●Піднімете рівень відвідування школи учнями (+10%);
●Збільшите кількість учнів, які харчуються в шкільній їдальні (+15%);
●Отримаєте інструмент для 100% інформування батьків про новини школи 
через безкоштовні СМС.
●Ви зможете отримати додатковий грошовий фонд на господарські потреби  
школи (наприклад, при підключенні 1000 учнів = фонд зіставить 16 000 
гривень).  Також все обладнання для обліку відвідування і оплати картами в 
їдальні ПриватБанк надає БЕЗКОШТОВНО.

Чому це цікаво школі?



  Карта Юніора – інструмент контролю рівня 
відвідуваності школи, харчування учнів та 
навчання фінансової грамотності

Карта ЮНІОРА – це банківська карта 
ПриватБанку, створена спеціально для 
школярів віку від 6 до 17 років

Карта ЮНІОРА випускається БЕЗКОШТОВНО в прив'язці до карти 
Батьків

1.Контроль кишенькових витрат дитини через SMS та Інтернет-банк 
"Приват24";

2.Захист і безпека кишенькових коштів, навіть у разі втрати картки;
3.«Запасний гаманець» для дитини в поїздках по країні та за її межами



Що ми пропонуємо школі?

Випуск карт Юніора 
учням

Установка терміналу
 Регулярне харчування учнів у їдальні школи

  Інструмент інформування батьків про новини школи через 
безкоштовні смс

Контроль відвідуваності школи по певній групі учнів

Отримання регулярних внесків учнів (фонд школи, класу, оплата 
ремонту, прибирання і т.д.) по картах Юніора



Програма

КАРТА ЮНІОРА — КАРТА ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ



Що дає ця програма школярам та їх 
батькам?

Оплата обідів справжньою банківською 
карткою

Контроль витрат дитини

Здоров'я дітей завдяки контролю їх 
регулярного та повноцінного харчування 
у їдальні школи

Обмеження дитини від прямого контакту з 
грошима в школі і можливості їх 
витратити на цигарки, алкоголь і т. д. 

Захист та безпека кишенькових грошей 
навіть у випадку втрати карти

Участь в акціях ЮніорБанку



В чому інтерес школи?

Підвищення рейтингу школи

Покращення сервісу — відсутність контакту з грошима 
та продуктами одночасно в працівників буфету

Більша кількість школярів, які будуть 
харчуватись в їдальні, завдяки можливості 
батьків це контролювати 

Скорочення кількості операцій з готівкою 
та ймовірності крадіжок 

Зниження ризику прийому 
фальшивих купюр



купівля оплата

Зарахування коштів на 
рахунок організації

Як це працює?



“Контроль відвідуваності 
школи”

ПРОГРАМА



установка терміналу в школі для фіксації 
часу входу / виходу учнів

надання школам інструменту комунікації з 
батьками учнів

● Інформування батьків про новини школи

● Масова безкоштовна розсилка СМС-повідомлень

● Комунікація з батьками в розрізі класів

Підвищення рівня відвідуваності школи 
учнями!

●СМС-інформування батьків про вхід/вихід з школи 
(подвійний контроль) 
●Час приходу і виходу Юніора з школи буде зафіксовано за 
допомогою зчитування карти ЮНІОРА через термінал
● В кінці дня директор школи отримує зведений звіт про 
відвідування школярів
● Позбавлення вчителів від регулярної перевірки 
присутності учнів.
На першому етапі – спробувати на проблемних учнях з 
низьким відвідуванням та дисципліною.

NEW!



Додаткові можливості по карті 
Юніора

Можливість встановити ліміт витрат за карткою 
на день - виключення можливості дитині 
витратити всі гроші відразу

Регулярний платіж з карти батьків на карту дитини — батькам не 
потрібно щодня видавати дитині кишенькові гроші або відвідувати банк 
для того, щоб поповнити карту

Блокування можливості знімати готівку з картки, 
для того ,щоб дитина здійснювала покупки в 
цивілізованих торгових точках

Mobile-banking підключений до всіх карт Юніора (на телефон дитини)
Підключення смс-інформування на телефон батьків виконується додатково

          Коли дитина робить оплату покупки карткою. 
Юніора батькам на протязі 2-х хвилин приходить sms-
повідомлення про зняття коштів



Унікальний продукт для молоді віком від 6 до 18 років — Карта Юніора

- банківський рахунок;
- можливість накопичувати кошти на карті та отримувати 10% річних від Банку;
- отримання грошових бонусів та знижок по карті в магазинах-партнерах Банку;
- розрахунок картою при поїздках по Україні та за кордон;
- розрахунки в інтернеті;
- можливість безкоштовно навчатись в Бізнес-Школі ЮніорБанку;
- участь в конкурсах та акціях від ЮніорБанку, виграш цінних подарунків та 
грошових призів; 
- реєстрація на сайті http://www.juniorbank.com.ua/ та можливість спілкуватись 
з однолітками по всій Україні, грати безкоштовні он-лайн ігри на фінансвоі 
теми, проходити дистанційне навчання. 

Стань дорослим вже сьогодні!
Відкрий власний рахунок в Банку та будь фінансово грамотним! 

http://www.juniorbank.com.ua/


Партнерське міроприємство

Крок 1:
Усна домовленість за 2 
місяці до проведення 
заходу.

Крок 2:
В період підготовки до 
заходу випуск учасникам 
карт Юніора (від 100шт)

Крок 3:
Винагорода від Банку 
згідно домовленостей 
(Крок 1)
.

Призовий фонд:
1. Агентська винагорода (16 грн за кожну оформлену карту Юніора) для фізичної особи, що 
відповідальна за оформлення карт від організатора заходу  (приклад: 200 оформлених карт = 
3200грн виплати);
2. Призовий фонд юридичній особі-організатору заходу:
- 20 грн за кожну оформлену в період підготовки до заходу карту Юніора на рахунок неприбуткової 
організації (приклад: 200 оформлених карт = 4000грн спонсорської виплати);
або
- Речовий приз (обладнання, техніка та ін.) - узгоджується під час Кроку 1;
або
- Грошові винагороди або призи для учасників-переможців - узгоджується під час Кроку 1;

Підхід до призового фонду і формату співпраці індивідуальний.

ПриватБанк виступає партнером масового дитячого міроприємства 
(конкурси, турніри, змагання і т.п.) при співпраці “карта Юніора-
карта учасника масового заходу”.



✓ 300 классичних літературних творів

✓ Веб-доступ до шкільного сайту і сервісів

✓ Шкільний розкалад и домашнє завдання

✓ On-line енциклопедія Wikipedia 

✓ Матеріали по фінансовій грамотності від 
ЮніорБанку

Наповнення:

Оплата покупки частинами 
(13 платежів по 180 грн.)

Мінімальна комісія при оплаті картою 
1% - особисті кошти
4% кредитні кошти

Бонус 100 грн для купівлі підручників на планшет

ZnayPad – перший шкільний планшет
znaypad.com.ua



«Клас майбутнього з ЮніорБанком»
Оформіть найбільшу кількість Карт ЮНІОРА 

та виграйте обладнання для унтерактивного класу
вашої школи! 

1. Виберіть відповідальну особу, яка представлятиме школу в акції. Це може 
бути ,наприклад, завуч або голова батьківського комітету.

2. Зареєструйте з 1 березня по 30 травня 2014 відповідальну особу на 
сторінці акції http://promos.privatbank.ua/classfuture/lang/ru

3 . Отримайте найбільшу кількість балів за оформлення карт Юніора учням 
вашої школи в період конкурсу. Додатково нараховуються бали за 
придбані планшети ZnayPad .

4 . Школа , що зайняла перше місце , отримає приз: Устаткування 
інтерактивного класу (інтерактивна дошка ZnayBoard, робоче місце 
вчителя ZnayBook, система управління класом Mythware, роутер, 
проектор, 20 планшетів ZnayPad) .

      Школа, що зайняла друге місце, отримає 15 планшетів ZnayPad для 
комп'ютерного класу школи.

http://promos.privatbank.ua/classfuture/lang/ru


 Global Money Week 
(Всесвітній тиждень грошей)

З 10 Березня в Україні стартує

- міжнародний проект, спрямований на збільшення можливостей молоді на впевнене і відповідальне економічне майбутнє. 
Молоді люди з усього світу обговорюють і дізнаються про заощадження, фінанси, необхідність планування свого 
фінансового майбутнього.   
У рамках українських заходів Всесвітнього тижня грошей передбачені організація та проведення на волонтерських засадах 
навчально-ігрових занять з фінансової грамотності для дітей, підлітків та студентів як у навчальних закладах, так у 
вільний час; організацію відвідувань банківських відділень; дебати на тему важливості відповідального управління 
особистими та сімейними коштами; необхідності заощаджень для досягнення власної мети.

ПриватБанк - єдиний Банк в Україні, який на сьогодні займає активну позицію по розвитку 
фінансової культури дітей та молоді та розробляє власні освітні проекти. З 2008 року активно 
практикує проведення екскурсій по Банку, формує в дітей поняття про Банк, знайомить з 
сучасним банківським обладнанням та дозволяє відчути себе банкіром. 

Посилання на офіційний сайт: http://www.moneyweek.com.ua/

http://www.moneyweek.com.ua/

