Jak wprowadzić dziecko w świat bankowości?
Większość Polaków nie jest zadowolonych ze zdobytej w młodości wiedzy
na temat edukacji finansowej. Wielu z nich zaczyna swój dorosły start od
nadmiernego zadłużania się. Jeśli chcemy, aby nasze dzieci uniknęły takich
kłopotów, zacznijmy już teraz uczyć je jak zarządzać finansami.
Trudno jednoznacznie określić, kiedy tak naprawdę rozpoczyna się edukacja finansowa dziecka. Prawdopodobnie
zaczyna się od obserwacji – dziecko patrzy na nas, gdy płacimy za zakupy, wypłacamy pieniądze z bankomatu czy
dokonujemy przelewu za rachunki. To ważne, by umieć uchwycić ten moment zainteresowania u dziecka światem
finansów. To także pierwszy sygnał dla nas rodziców, że powinniśmy rozpocząć edukację finansową z naszymi
dziećmi.

1. Bank – co to takiego?
Instytucja banku jest dla dzieci bardzo ciekawa i tajemnicza. Zazwyczaj trudno im pojąć, dlaczego pracujący tam
ludzie nie są nadzwyczaj bogaci, skoro mają dostęp do tak dużej ilości pieniędzy.
Warto więc wytłumaczyć dziecku, jakie funkcje pełni bank:
• Jest bezpiecznym miejscem, w którym można umieścić swoje oszczędności. Wyjaśnij, że pracownicy
banku nie mogą korzystać z bankowych pieniędzy, ponieważ nie są one ich własnością. Pracownicy
i bank ochraniają i pomnażają pieniądze złożone na koncie przez klienta.
Jeśli lubisz uczyć swoje dziecko w praktyczny sposób, zabierz je na wizytę do banku. Będzie
miało szansę poznać tajemniczy budynek od środka. Bądź przygotowany na wiele pytań,
na które możesz nie znać odpowiedzi. Niektóre banki oferują dni otwarte dla dzieci
i młodzieży, warto skorzystać z tej okazji i by poznać świat bankowości z bliska. Dla dziecka
będzie to ciekawe doświadczenie oraz okazja, by poznać świat finansów.

2. Do czego służy karta?
Płatności bezgotówkowe mają coraz większy udział w ogólnej liczbie transakcji. Dlatego
ważne jest, aby Twoje dziecko jak najwcześniej dowiedziało się, czym jest karta płatnicza oraz
jak z niej korzystać.
• Wyjaśnij, że na karcie są zapisane nasze środki i za każdym razem, gdy dokonujemy
płatności są na niej zapisywane.
Pokaż kartę dziecku, wskaż swoje imię i nazwisko, opowiedz do czego służy numer PIN
i jak ważne jest, aby nikomu go nie podawać. Płacąc za zakupy w sklepie poproś, aby
samodzielnie przyłożyło kartę do czytnika.
• Możesz także zaprosić starsze dziecko do pomocy w robieniu przelewów za rachunki
domowe. Pod czujnym okiem rodzica dziecko szybciej przyswoi zasady bankowości
internetowej. Dodatkowo będzie miało okazję przekonać się, że płatności bezgotówkowe
bez wychodzenia z domu są wygodne i szybkie.

Rozważ kupno nowej wersji popularnej gry Monopol, w której zamiast tradycyjnych banknotów znajdują
się karty płatnicze oraz terminal. W trakcie gry, dziecko z łatwością zrozumie, że środki na karcie są
ograniczone. Porównaj ten kawałek plastiku do skarbonki, w której zebrane są oszczędności.

3. Jak działa bankomat?
Dzieci wyjątkowo szybko zauważają prostą zależność. Jeżeli chcemy coś kupić, wystarczy że pójdziemy
do bankomatu i wyjmiemy pieniądze ze ściany. Jak jednak wytłumaczyć dziecku, że nie możemy wypłacać gotówki
bez ograniczeń? Powiedz, że dawniej, aby mieć dostęp do swoich środków, które przechowuje się w banku,
każdy musiał pójść tam osobiście. Teraz można zrobić to samo za pomocą bankomatu, a oszczędności na koncie
automatycznie się zmniejszą.
•

Wyjaśnij dziecku, że wypłata gotówki niewiele różni się od wyjmowania pieniędzy ze świnki skarbonki.

Następnym razem, korzystając z bankomatu, poproś dziecko o pomoc. Niech samo włoży kartę oraz naciska
odpowiednie guziki, które mu wskażesz. Nie podawaj dziecku numeru PIN, wytłumacz mu jednak, że dzięki niemu
pieniądze są bezpieczne i tylko Ty możesz wypłacać swoje środki z konta.

4. Kiedy czas na pierwsze konto?
Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy jest odpowiedni moment, aby założyć dziecku konto osobiste, jednak
z pewnością warto to zrobić jak najwcześniej. O ile nie ma większego sensu tłumaczyć kilkulatkowi, na czym polega
obsługa rachunku bankowego, warto przemyśleć tę kwestię w przypadku nastolatka. W wielu bankach możesz
znaleźć ciekawe propozycje kont dla dzieci, które ukończyły 13 lat. Najczęściej są one zarządzane przez Internet
i telefon za pomocą aplikacji mobilnej. Zanim zdecydujecie się na konkretną ofertę, omówcie razem warunki
użytkowania konta. Większość banków oferuje karty debetowe do konta, nieobciążone żadną opłatą. Sprawdźcie
jednak, z których bankomatów dziecko będzie mogło wypłacać pieniądze bez prowizji. Możesz
comiesięczne kieszonkowe przelewać swojemu nastoletniemu dziecku na konto. O każdej
operacji nastolatek dowie się SMS-em. Dzięki takim rozwiązaniom możesz z łatwością nauczyć
dziecko zarządzać własnymi finansami i rozwijać umiejętności przydatne w jego dorosłym życiu.
Jako rodzice doskonale zdajemy sobie sprawę, że umiejętności rozwijane w dzieciństwie
procentują w przyszłości. Dlatego warto cierpliwie zgłębiać wiedzę dziecka w kwestii
bankowości. Dzięki temu będzie radzić sobie lepiej w skomplikowanym świecie finansów
w przyszłości.

