
 

ЮніорБанк – програма 
фінансової грамотності   



 

Що таке ЮніорБанк 
 
Освітня програма ПриватБанку для школярів від 6 до 17 років.  

З 2008 року в проектах ЮніорБанку  
взяли участь понад 850 000 дітей! 
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Що ми пропонуємо Вашій школі 
 
1.  Інтерактивні тренінги в БізнесШколі ЮніорБанку. 

2.  Уроки «Вікно в банківський світ». 
3.  Профорієнтаційні екскурсії у відділення ПриватБанку. 

4.  Бізнес-квест «Секрет однієї купюри» у відділеннях 
регіональних офісів банку. 

5. Олімпіада «Фінансовий геній» для випускників –  
приз 50 000 гривень на навчання в будь-якому виші країни. 

6.  Загальношкільні та позакласні заходи з ЮніорБанком. 

7.  Програма «Картка ЮНІОРА – картка для харчування». 

8. Облік робочого часу та відвідання уроків. 



 

БізнесШкола ЮніорБанку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Випускники БізнесШколи отримують дипломи з унікальним номером,  
печаткою та підписом Голови Правління ПриватБанку. 
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Заняття проводяться щотижня 
протягом 2 місяців у відділенні 
ПриватБанку або в школі. 
§  1 тренінг триває 2 години з перервою  
на 15 хвилин.  

§  У групі – до 25 учнів. 
§  Тренери – досвідчені співробітники 
ПриватБанку. 

§ Набір груп – 4 рази на рік: у вересні, 
листопаді, січні та березні.  

Теми тренінгів 
§  «Що таке гроші». 
§  «Банківські продукти  
та технології». 

§  «Ведення ділових переговорів». 
§  «Прикладна економіка:  
керування бюджетом». 

§  «Банківські професії». 
§  «Start-up: твій перший бізнес». 
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Урок «Вікно в банківський світ»  
 
На цьому уроці діти отримають базові знання щодо актуальних для їх віку 
банківських технологій і сервісів, навчаться правильно користуватися 
Карткою ЮНІОРА, керувати своїм бюджетом.  
 
Де та коли – на території школи в узгоджений з директором час. 
 
Учасники – учні 1–11 класів.  
 
Усі учасники отримують сертифікати.  
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Профорієнтаційні екскурсії  
 
Ми проводимо екскурсії для школярів 6 днів на тиждень.  
 
Діти знайомляться з роботою співробітників 
різних професій: 
§  спеціаліста з обслуговування клієнтів; 
§  касира; 
§  інкасатора; 
§  клієнт-менеджера; 
§  керівника відділення; 
§  директора філії.  
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Бізнес-квест «Детективна історія  
«Секрет однієї купюри» 
 
«Секрет однієї купюри» – це інтерактивна інтелектуальна гра-практикум. 
 
Суть гри: 
Виконуючи завдання та тести, діти отримують знання про банківські послуги, 
фінансові інструменти керування особистим бюджетом. 
Розгадуючи загадки та ребуси, школярі отримують корисні знання, як, 
наприклад, відрізнити фальшиву купюру від справжньої, як захистити себе від 
шахраїв, як відкрити свій перший депозит. 
Усі учасники екскурсій і бізнес-квестів отримують сертифікати.  
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Олімпіада «Фінансовий геній»  
 
Це вигідно для випускників і престижно для школи!  
 
В олімпіаді беруть участь учні 11 класу.  
§  Головний приз – 50 000 гривень на навчання в будь-якому виші країни.  
§ Приз за 2-е та 3-є місця – 15 000 та 10 000 гривень відповідно.  
 
Якщо призери вступають на «бюджет», ПриватБанк оплачує додаткове 
навчання (мовні курси, IT-семінари тощо) у розмірі зазначеної суми. 
Заявку на участь можна подати на сайті ЮніорБанку.  
 
Загальношкільні та позакласні заходи з ЮніорБанком  
Допоможемо організувати спортивні та творчі конкурси, шкільні олімпіади.  
Переможці та призери отримають грошову винагороду на Картку ЮНІОРА.  
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Програма «Картка ЮНІОРА – картка для харчування»  
 
Турбота про повноцінне харчування кожного школяра.  
З Карткою ЮНІОРА дитина швидко та зручно оплачує обіди  
в шкільній їдальні, а батьки контролюють витрати.  
Переваги 
§  Установлення POS-термінала – безкоштовно.  
§ Випуск кожному школяреві Картки ЮНІОРА – безкоштовно.  
§  Користування POS-терміналом – безкоштовно 

(у разі оформлення в школі понад 100 Карток ЮНІОРА  
та здійснення понад 1 000 транзакцій на місяць). 

§ Акція «Вітаємо! Вашу покупку  
оплачено за рахунок банку» (кожну 
10-у покупку за терміналом  
оплачує ПриватБанк). 

980 шкіл країни вже працюють 
за цією програмою! 
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Програма «Картка ЮНІОРА – картка для харчування» 
 
Вигоди для школи 

1.  Ви підвищуєте лояльність батьків, проявляючи турботу про харчування дітей  
та пропонуючи школярам сучасний сервіс. 

2. Оптимізуєте роботу їдальні: швидкість обслуговування 
за карткою – 10 секунд. 

3.  Знижуєте ймовірність крадіжок готівки серед школярів. 

4.  Поповнюєте грошовий фонд школи (наприклад, 500 карток – 8 000 гривень). 
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Програма «Картка ЮНІОРА – картка для харчування» 
 
Вигоди для батьків 

1.  Упевненість, що дитина повноцінно харчується та не витрачає готівку  
на непотрібні або шкідливі покупки. 

2.  SMS-інформування про витрати дитини за карткою  
(сума, адреса термінала). 

3.  Не потрібно давати дитині готівку, яку можуть відібрати хулігани. 

4. Можна поповнити Картку ЮНІОРА в будь-який момент. 

5. Можна встановити ліміт денних витрат за карткою  
або обмежити зняття готівки. 
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Облік відвідання уроків 
 
Як це працює 
1.  Дитина проводить Карткою ЮНІОРА через термінал  
під час входу та виходу зі школи. 

2.  Директор школи отримує звіт про відвідання  
у розрізі класів. 

3.  Батьки отримують SMS про час входу та виходу  
дитини зі школи. 

Безкоштовно 
§ Оформлення карток.  
§  Установлення термінала.  
§  SMS-інформування батьків. 
§  Звітність директору школи. 
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Картка ЮНІОРА 
 
Справжня платіжна картка міжнародного класу для школяра! 
§ Оформлення – безкоштовно. 
§ Може бути встановлено кредитний ліміт до 300 грн. 
§ Можна оплачувати покупки карткою в магазинах, Інтернеті,  
знімати з неї готівку через банкомат. 

§  З Карткою ЮНІОРА дитина може зареєструватися 
на сайті ЮніорБанку та безкоштовно навчатися в БізнесШколі,  
брати участь в акціях і конкурсах. 

Картка ЮНІОРА – інструмент для підвищення 
фінансової грамотності школярів! 



 

Дякуємо! 
Раді відповісти на Ваші запитання: 

 
 
 

Контактні дані 
 

П. І. Б. 
 

Телефон: 
 

E-mail: 
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