Модуль 4. ПЛАСТИКОВІ КАРТКИ

Навчальні матеріали
Пластикові картки – дуже зручний засіб для здійснення грошових розрахунків і платежів. Із
цього уроку ви навчитеся користуватися кредитними, дебетовими й передплаченими
картками й обирати саме той тип картки, що найбільш відповідає вам.
Мета навчання:
З’ясувати, що є спільного й відмінного між кредитними, дебетовими й
передплаченими картками.
Визначити переваги й недоліки кожного виду карток.
Дізнатися, як сплачувати за покупки і здійснювати платежі за допомогою карток.
Якщо тренер хоче, щоб його команда перемагала, він повинен підбирати найбільш
відповідних гравців для кожного матчу, ретельно аналізуючи їхні сильні й слабкі сторони.
Обираючи картку – кредитну, дебетову або передплачену – ми також повинні знати про їхні
переваги. Якщо ви будете обізнаними з особливостями різних карток стосовно певних видів
витрат, то зможете використовувати їх якнайефективніше.
Сьогодні картки застосовують не лише в банкоматах і магазинах. З їхньою допомогою можна
поповнювати рахунок мобільного телефону, сплачувати за Інтернет та комунальні послуги
тощо. Для власників карток існує безліч преміальних програм. Деякі дебетові й кредитні
картки дають змогу брати участь у маркетингових акціях і програмах, розігруванні призів. Є
картки, що надають знижки на товари та послуги в організаціях – партнерах дисконтної
програми. І навіть існують такі картки, що повертають частину витраченої суми (зазвичай 1%)
на рахунок власника або переказують гроші на благодійність. Останнім часом банківські
картки дедалі частіше оснащені зручними програми, завдяки яким можна, наприклад,
сплачувати за проїзд у метро.
Існує простий спосіб запам’ятати головні відмінності між різновидами карток:
Дебетова картка: купуєш і платиш зараз.
Кредитна картка: купуєш зараз – платиш згодом.
Передплачена картка: купуєш зараз – платиш заздалегідь.

Дебетова картка: купуєш і платиш зараз
Дебетова картка виглядає абсолютно так само, як кредитна, однак фактично вона є
електронним гаманцем – альтернативою готівки. Дебетову картку закріплено за банковим
рахунком (зазвичай за рахунком до запитання). Коли ви купуєте що-небудь за допомогою
дебетової картки, кошти з вашого рахунку миттєво переказуються на рахунок магазину. Отже,
ви не зможете витратити більше, ніж маєте на рахунку.
Переваги дебетової картки
Дає змогу купувати без використання готівки.
На відміну від готівки, гроші на картковому рахунку захищені від втрати або крадіжки.
Плата за користування дебетовою карткою є меншою, аніж за кредитну.
Деякі дебетові картки дають змогу брати участь у бонусних програмах.
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Зверніть увагу!
Якщо ви, щоб зняти готівку, скористаєтеся банкоматом «чужого» банку, то така
операція вам коштуватиме додаткової комісії.

Кредитна картка: купуєш зараз – платиш згодом
Кредитна картка (або кредитка – розм.) дає змогу купувати коштом виплати в майбутньому.
Емітент (організація, що випустила кредитну картку) забезпечує власника кредитною лінією,
тобто обіцяє у будь-який час, за бажанням клієнта, надати йому поновлювальний кредит у
межах кредитного ліміту. Кредитною карткою можна сплачувати рахунки, купувати товари та
послуги, забирати готівку з банкомату.
Раз на місяць банк надсилає клієнтові виписку з рахунку, де зазначено всі фінансові операції
з кредитної картки за поточний місяць. Загальна сума витрат з картки складає
заборгованість (борг) за карткою. Зазвичай кредитна картка має пільговий період до 60
днів. Якщо ви повністю сплатите борг протягом цього часу, то банк-емітент не
вираховуватиме жодних відсотків за використання кредиту. В іншому разі банк починає
додавати до суми боргу за карткою відсотки, так само як за кредит.
Найважливіші терміни, що стосуються кредитної картки
Знання цих термінів допоможе правильно обрати картку, краще управляти рахунком,
уникнути небажаних комісій і запобігти погіршенню кредитної історії.
Договір власника картки – документ, що детально описує умови, за яких видано
кредитну картку. У ньому зазначають відсоткову ставку за використання кредиту, всі
комісійні збори, штрафи та інші потенційні виплати з кредитної картки.
Відсоткова ставка. За цією ставкою нараховують відсоткові платежі за
використання кредиту, взятого з картки.
Кредитний ліміт – максимальна сума, яку можна взяти в борг з картки.
Доступний кредит – невикористана частина кредитного ліміту.
Безвідсотковий (пільговий) період кредитування – час, що надається клієнтові
для безвідсоткового користування кредитом із картки. Якщо ви не виплатили повністю
суму заборгованості до завершення пільгового періоду, то до боргу додаються
відсотки, що накопичилися протягом цього часу. Тривалість пільгового періоду (до 60
календарних днів) визначає банк – емітент картки.
Мінімальна плата – мінімальна сума, яку потрібно класти на картковий рахунок
щомісяця, для того щоб виплатити заборгованість. Цю суму зазвичай визначають як
певний відсоток від суми боргу.
Перевитрата (перевищення) кредитного ліміту – перевищення витрат за
карткою понад кредитний ліміт. У такому разі банк зніме з вашого рахунку додаткову
комісію.
Комісія за обслуговування. Фіксована сума, яку щороку знімає банк – емітент
кредитної картки.
Комісія за зняття готівки. Зазвичай з кредитної картки можна зняти гроші в межах
певної частини кредитного ліміту. За це банк-емітент бере комісію – певний відсоток
(близько 3%) від знятої суми.
Комісія за прострочення плати – комісія, яку ви сплачуєте банкові, якщо
прострочите платіж.
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Овердрафт – кредит на короткий строк у межах визначеного ліміту, що дає змогу
платити тоді, коли коштів на поточному рахунку недостатньо.
Транзакція – операція власника банківської картки з використанням електронного
рахунку, що дає змогу сплачувати рахунки, переказувати грошові активи або
одержувати готівку.
Неавторизоване списання – списання коштів, здійснене без вашого дозволу.
Переваги кредитної картки
Дає змогу купувати в магазинах або через Інтернет без готівки, з відкладенням
терміну сплати.
У разі потреби з кредитної картки можна зняти готівку.
Розумне використання кредитної картки сприяє позитивній кредитній історії.
Власники кредитних карток можуть брати участь у преміальних програмах.
Зверніть увагу!
Кредитна картка дає змогу робити незаплановані покупки (під впливом емоцій). Це
може призвести до зайвих витрат і збільшення боргу.
Користуючись кредитною карткою, доводиться сплачувати відсотки за кредит або
повністю покривати заборгованість щомісяця.
Прострочення сплати за кредитною карткою спричинить додаткові комісії та
погіршення кредитної історії.
Коли ви знімаєте готівку з кредитної картки, то повинні сплатити високу комісію.

Передплачена картка: купуєш зараз – платиш заздалегідь
Передплачена картка може мати такий самий вигляд, що й кредитна або дебетова. Однак на
відміну від дебетової картки, вона не є пов’язаною з рахунком у банку і не відкриває доступу
до кредиту, так як кредитна. З передплаченої картки можна витратити лише покладену на неї
суму.
В Україні найбільш поширеними є передплачені подарункові картки. На подарунковій картці
одразу лежить певна кількість грошей. Коли ці гроші закінчуються, картку більше не можна
використовувати. Багато магазинів пропонує подарункові картки, що ними можна
розплачуватися лише в торгових пунктах цієї мережі.
Крім того, існують передплачені картки, за допомогою яких їхні власники можуть платити за
певний вид товарів або послуг – наприклад, за мобільний зв’язок, проїзд у громадському
транспорті, користування платною дорогою тощо.
Переваги передплаченої картки
Витратити можна лише гроші, покладені на картку. Така картка не призводить до
збільшення боргу.
Як і всі картки, передплачена картка захищає ваші гроші від втрати або крадіжки.
Зверніть увагу!
Подарунковими картками можна розплачуватися за товар лише у визначених
магазинах або мережі.
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Чимало з подарункових карток мають обмежений термін дії. Якщо ви не встигаєте
витратити всю суму, то втрачаєте решту.

Захист особистої інформації і запобігання шахрайству
Запобігання шахрайству є важливою складовою правильного користування пластиковою
карткою. Ось кілька порад, що допоможуть власникам карток убезпечити гроші:
Якщо ви втратили кредитну або дебетову картку, то негайно повідомте про це
банкові-емітенту і попросіть заблокувати картку, щоб ніхто не зміг скористатися нею. У
разі невчасного блокування банк не відповідає за операції, здійснені з вашої картки. У
деяких банках ви можете придбати страховку, що відшкодовує усі збитки, заподіяні
шахрайством.
Про такі випадки тримайте список номерів ваших кредитних і дебетових карток разом
із номерами телефонів банків-емітентів у надійному місці.
Завжди перевіряйте вартість покупки, зазначену в чеку, перше ніж платити за товар
карткою. Намагайтеся не випускати з поля зору вашу картку під час здійснення
транзакції. Після оплати або зняття готівки зберігайте копії платіжних чеків та сліпів
що посвідчують ці транзакції.
Номери ваших карток зберігайте в таємниці.
o

Не називайте номер вашого рахунку особі, що вам телефонує. Надавайте таку
інформацію лише в разі потреби й лише тим компаніям, до яких ви
телефонуєте самі. Це ж правило стосується будь-якої іншої особистої
інформації.

o

Більшість магазинів видруковує на чек лише останні чотири цифри з номера
вашої картки. Якщо ви бачите на чеку повний номер, закресліть його, коли
ставитимете підпис у чеку.

o

Знищуйте будь-які непотрібні документи та чеки, якщо на них є номери ваших
рахунків.

o

Ніколи не надсилайте номери ваших рахунків іншим людям засобами
електронної пошти, оскільки її можуть перехопити.

Що робити, коли виявилося, що у виписі з вашого карткового рахунку є
неавторизована операція?
Негайно зверніться до банку з відповідною заявою. Якщо якась організація вимагає сплати
рахунок, якого ви насправді не підписували, то банк від вашого імені оскаржить цю операцію.
Розслідування може тривати до 1 місяця. Якщо з’ясується, що правда на вашому боці, то
списану суму вам повернуть на картковий рахунок.
Як захиститися від шахрайства, коли ви робите покупки через Інтернет?
Коли ви здійснюєте платежі через Інтернет, то робіть це лише з тих сайтів, що мають у назві
https://. Такі сайти мають спеціальні засоби захисту даних. Після того, як ви зробили покупку, є
сенс одразу ж видрукувати інформацію, що підтверджує ваше замовлення.
Для того щоб запобігти шахрайству під час купівлі через Інтернет, чимало банків випускає
віртуальні картки. Це дебетові картки, що ними можна розплачуватися тільки через
Інтернет. Віртуальну картку зазвичай випускають у вигляді пластикової картки з номером,
ім’ям власника та іншими даними, але без магнітної смужки. Ви можете поєднати віртуальну
картку з вашим основним рахунком або відкрити окремий рахунок, на який зможете покласти
ту кількість грошей, що потрібна для купівлі через Інтернет. Користуватися такою карткою
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значно безпечніше, аніж кредиткою, адже в разі шахрайства максимум, що ви втратите, – ті
гроші, що лежать на рахунку віртуальної картки, а не кредитний ліміт.
Останнім часом чимало банків випускає по-справжньому віртуальні картки – тобто такі, що
існують тільки в електронному вигляді. Банк повідомляє вам номер картки та інші дані, що їх
ви повинні ввести, коли платите за покупки в Інтернеті. Після того як транзакцію завершено,
ви можете закрити віртуальну картку, а наступного разу відкрити нову.

Зберігайте ПІН-код у таємниці
Кожна дебетова або кредитна картка має свій ПІН-код (персональний ідентифікаційний
номер). ПІН-код складається з чотирьох цифр, відомих тільки вам. Його ви вводите під час
фінансової операції, щоб система змогла ідентифікувати вас як власника картки. Якщо ви не
знаєте ПІН-коду, ви не зможете користуватися дебетовою карткою, а з кредитної не зможете
зняти готівку.
Якщо ви маєте змогу самі створити ПІН-код, нехай це буде випадкова комбінація цифр, яку ви
будете в стані запам’ятати. Уникайте очевидних і пов’язаних із вашою особистою
інформацією (датою народження, адресою тощо) ПІН-кодів. Ніколи не зберігайте ПІН-код
поруч із карткою, наприклад, у гаманці, і тим паче не пишіть його на звороті картки.
Намагайтеся не записувати, а запам’ятовувати свій ПІН-код.
Ніколи й нікому не викривайте свого ПІН-коду. Навіть працівники банку або правоохоронних
органів не мають права просити вас назвати ПІН-код. Коли набираєте ПІН-код у банкоматі
або пункті торгівлі, переконайтеся, що за вами ніхто не стежить, і в разі потреби прикрийте
клавіатуру вільною рукою.

Як вибрати банківську картку
Щоб зробити правильний вибір поміж дебетовою й кредитною карткою, слід врахувати кілька
факторів.
Одержати дебетову картку відносно просто. Її часто видають, коли відкривають рахунок до
запитання, для того щоб клієнт мав зручний доступ до своїх грошей. Якщо ви плануєте
активно користуватися дебетовою карткою для розрахунків, оберіть картку міжнародної
платіжної системи. Таку картку прийматимуть майже усі торгові заклади, і не лише в Україні, а
й за кордоном. Коли отримуватимете дебетову картку, не забудьте поцікавитися розміром
усіх комісій, зокрема за обслуговування і зняття готівки в банкоматі.
Одержати кредитну картку складніше. Це відповідальний крок, тому порадьтеся з людьми,
що на цьому знаються, а також із батьками. Зважайте, що вам має виповнитися 18 років.
Відсоткова ставка, плата за обслуговування та інші тарифи можуть дуже відрізнятися
залежно від банку й типу картки. Тому важливо заздалегідь знати, як саме ви плануєте
використовувати кредитну картку. Самі собі дайте відповіді на такі запитання:
Чи плануєте ви сплачувати борг з кредитної картки щомісяця? Якщо так, то відсоткова
ставка на картці не має особливого значення – ліпше обрати картку з невисокою
щорічної платою за обслуговування.
Якщо ви плануєте оплачувати кредиткою дорогі покупки, що за них доведеться довго
розплачуватися, то на перший план виступає відсоткова ставка. Шукайте картку з
найнижчою відсотковою ставкою за кредит. Водночас не забувайте й про плату за
обслуговування.
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Уважно прочитайте умови договору власника кредитної картки, разом із тим, що
написано дрібним шрифтом. Ви повинні знати умови й тарифи за користування
карткою, зокрема: скільки коштує випуск та щорічне обслуговування картки, чи є
пільговий період, який відсоток банк нараховує на заборгованість тощо.
Якщо ви отримуєте нову кредитну картку на вигідних умовах (менша плата за
обслуговування і/або нижча відсоткова ставка) протягом першого року, то:
o

добре вивчіть договір власника кредитної картки;

o

упевніться, що зможете сплатити борг протягом строку, в межах якого діють
вигідні умови обслуговування картки;

o

намагайтеся платити вчасно, оскільки прострочення може призвести до
нарахування додаткової комісії, через що переваги (напр., вигідні умови
обслуговування) не матимуть сенсу.

Як правильно користуватися кредитною карткою
Якщо ви, користуючись кредитною карткою, будете дотримуватися певних правил, то
зможете контролювати свої фінанси.
Не виходьте за межі свого бюджету:
o не піддавайтеся спокусі купити щось, що для вас не по грошах;
o знімайте готівку з кредитної картки лише тоді, коли це конче потрібно.
Дотримуйте правила «20–10»:
o борг на кредитній картці не повинен перевищувати 20% вашого доходу за рік;
o виплати по кредитній картці мають складати не менше 10% від вашого
щомісячного доходу. Якщо це не так, перегляньте свої витрати.
Будьте добрим позичальником:
o щоб підтримувати позитивну кредитну історію, треба – щонайменше – робити
щомісячні мінімальні виплати по картці;
o намагайтеся платити більше, ніж мінімальна сума, а найкраще – покривати
борг щомісяця, щоб уникнути процентних виплат.
Щомісяця перевіряйте виписку з картки. Адже завдяки цьому ви:
o зможете простежити, чи не перевищили кредитний ліміт;
o зможете залишатися в рамках бюджету;
o зможете виявити шахрайські або помилкові транзакції.
Користуйтеся безпечним онлайновим доступом до своїх карткових рахунків:
o регулярно перевіряйте всі транзакції своїх рахунків, щоб вчасно виявити
шахрайство або помилки;
o якщо ви маєте щомісячні платежі, то можете встановити механізм
автоматичного списання потрібних сум з рахунку;
o перевіряйте баланс на картці, перш ніж купувати;
o налагодьте систему сповіщення електронною поштою або за допомогою SMS,
щоб вас повідомляли про кожне списання коштів з рахунку і про наближення
дати виплат;
o деякі емітенти дозволяють переглядати інформацію про стан рахунку з
телефона, що має захищений режим доступу.

Модуль 4. ПЛАСТИКОВІ КАРТКИ

Вправи
Тест
Дайте відповіді на запитання:
1. Так чи ні?: У разі виникнення заборгованості зі всіх кредитних карток починає
зніматися відсоток за користування кредитом.
2. Так чи ні?: Якщо ви плануєте віддавати борг протягом довшого часу, то головний
фактор, що має вплинути на вибір картки, – відсоткова ставка.
3. Всі умови обслуговування кредитної картки описано в ____________________.
4. Так чи ні?: Кредитні картки випускають авіакомпанії й торгові мережі.
5. Що робити, якщо працівники правоохоронних органів просять вас назвати ПІН-код
вашої картки?
6. Так чи ні?: Передплачені картки відіграють важливу роль у створенні кредитної історії.
7. Комісія за зняття готівки з кредитної картки зазвичай __________, аніж з дебетової
картки.
8. Так чи ні?: Кредитними картками можна користуватися лише з ПІН-кодом.
9. ____________ картка допомагає захиститися від шахрайства при купівлі через
Інтернет.
10. Правило «20–10» дає змогу ефективно управляти ________________.

Практикум з карток
Щоб зробити вибір між кредитною, дебетовою або передплаченою карткою, потрібен
ретельний аналіз. Проаналізуйте наведені тут сценарії й спробуйте запропонувати
найкращий розв’язок.
Паша нещодавно скінчив університет і влаштувався на свою першу роботу. Він відкрив
дебетову картку для того, щоб одержувати на неї зарплату, а за ПІН-код обрав комбінацію
цифр 0101. Павло народився 1 січня 1993 року й усім своїм друзям та знайомим розповідає,
що був першою дитиною, що народилася 1993 року. Чи розумно він чинить?
Фарида з Рашідом познайомилися кілька років тому на ринку. Фарида навчалася на
третьому курсі медичного інституту, а Рашід приїхав до Києва з Ташкента, щоб працювати на
будівництві. Тепер Рашід працює приватним таксистом, а Фарида сидить удома з дітьми.
Вони хочуть відкрити спільний рахунок до запитання, щоб Рашід міг платити з нього за бензин
на АЗС, а Фарида – купувати продукти в сусідньому супермаркеті. Оскільки вони вдвох є
правовірними мусульманами, не може бути й мови про кредит і виплату відсотків. Яку картку
їм узяти?
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Катя хоче отримати кредитну картку, щоб заплатити за десятиденну подорож до Барселони
під час канікул. У неї позитивна кредитна історія, але вона зовсім не має заощаджень. Отже,
кредитка їй потрібна лише для того, щоб профінансувати подорож. Борг із картки вона має
намір сплачувати протягом року або двох. Катя обрала таку картку, з якою вона зможе
накопичувати безплатні милі в своїй улюбленій авіакомпанії. Відсоткова ставка на цій картці –
25%. Чи подобається вам ця ідея?
Діма вважає, що меблі у вітальні застаріли морально і їх потрібно поміняти. Він поклав око на
непоганий диван у магазині. З’ясувалося, що сьогодні – останній день розпродажу з 20%
знижкою. До зарплати чекати ще 9 днів. Тому Діма зайшов до банкомату і зняв з кредитки
5 000 гривень, для того щоб придбати диван. Його банк стягує комісію 4% за зняття готівки з
кредитної картки. Чи розумно вчинив Діма?
Наталя здійснює платежі, маючи онлайновий доступ до своїх рахунків. Вона цінує свій час і
не любить стояти в чергах у банку. Нещодавно вона налагодила автоматичну схему
мінімальних щомісячних виплат із своєї кредитної картки. Відтепер вона може не
перейматися заборгованістю за кредиткою, адже мінімальний платіж відбудеться, навіть якщо
вона буде дуже завантажена роботою або поїде за кордон. Яке ваше ставлення до цього?
Віталікові 16 років. Він є відмінником і планує за рік скінчити школу із золотою медаллю.
Відколи вдома з’явився комп’ютер, Віталік мріє стати фаховим програмістом і створити
власну операційну систему. З цією метою він хоче здобути ступінь бакалавра інформаційних
технологій в одному з престижних американських університетів. Крім добрих оцінок, для
вступу до американського університету потрібно скласти тест на знання англійської мови
(TOEFL). Зареєструватися на тест можна лише на сайті організатора тесту (ETS), сплативши
вартість тесту карткою. Мама Віталіка має дебетову картку, на яку їй нараховують зарплату,
але вона боїться, що під час транзакції хакери можуть викрасти дані картки. Що робити?

Урок про картки
Ця вправа допоможе перевірити, як добре ви знаєтеся на кредитних, дебетових та
передплачених картках.
Уявіть таку ситуацію. Ваша старша сестра провадить заняття з фінансової грамотності серед
старшокласників у сусідній школі. Вона застудилася й попросила вас провести урок замість
неї сьогодні увечері. Під час уроку потрібно розглянути, що є спільного й відмінного між
кредитними, дебетовими та передплаченими картками. Зробіть три слайди (або таблички), які
виразно пояснюють особливості кожного виду карток, в чому полягає відмінність між ними, які
їхні переваги та недоліки, а також як їх застосовують.
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Як працюють різні види карток?
Позначте хрестиком клітинки в таблиці, котрі відповідають тому типу карток, що мають
описані властивості.
Кредитна
картка
Відсоткові платежі
додаються до суми боргу,
якщо їх повністю не
виплачено протягом
місяця
Може бути подарунковою
Дає змогу знімати гроші в
банкоматі з вашого
рахунку до запитання
Допомагає створювати
кредитну історію
У разі перевищення
кредитного ліміту
стягується комісія
Можна користуватися,
щоб купувати товари та
послуги через Інтернет
Може мати преміальні
програми
Купівля за допомогою цієї
картки зменшує залишок
на вашому рахунку до
запитання
Нею можна
користуватися, щоб
здійснювати автоматичні
регулярні платежі

Дебетова
картка

Передплачена
картка

Віртуальна
картка
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Відповіді
Тест
1. Ні. Відсотки дорівнюють 0, якщо борг сплачено протягом пільгового періоду.
2. Так.
3. Договір власника картки.
4. Ні.
5. Не називати. Вони не мають на це права.
6. Ні. Лише кредитні картки.
7. Є вищою.
8. Ні. Якщо платити за покупку через платіжний термінал, то, найбільш вірогідно, знадобиться
лише підпис власника картки. Однак для того, щоб картку обслугував банкомат, ПІН-код
потрібен завжди.
9. Віртуальна.
10. Заборгованістю, бюджетом, заощадженнями.

Практикум з карток
Паша:
Погана ідея: такий ПІН-код можна легко вгадати. Головне у виборі ПІН-коду – щоб ви його
легко запам’ятали, а інші не змогли відгадати.
Фарида й Рашід:
Найкраще для них – відкрити рахунок до запитання й узяти на нього дві дебетові картки.
Кредитна картка не буде добрим розв’язком з огляду на релігійні переконання власників.
Натомість дебетова картка дає змогу платити не лише за покупки в магазинах, але й за
бензин на багатьох АЗС.
Катя:
Погана ідея: щоб подорожувати, потрібно накопичувати, а не позичати. Тим паче з цією
метою не варто позичати зі ставкою 25%, та ще й на два роки.
Коментар: Якби Катя назбирала грошей на поїздку заздалегідь, то отримати кредитну картку
було б чудовою ідеєю, тому що подорожувати з нею безпечніше, ніж із готівкою. Тоді вона
могла б оплатити всі витрати під час поїздки кредиткою, а повернувшись додому, сплатила би
борг протягом пільгового періоду без будь-яких відсотків. До того ж Катя може розраховувати
на доволі низьку процентну ставку, маючи позитивну кредитну історію. Бонусні програми
зазвичай є вигідними для тих, хто часто користується кредиткою, а не тим, хто платить
карткою одноразово.
Діма:
Не можна дати однозначної відповіді. Чи справді він, завдяки тому, що на диван є знижка,
заощадить більше, ніж втратить через використання кредиту? Чи зможе він сплатити всю
заборгованість раніше, ніж банк почне нараховувати відсотки? Зняття готівки з кредитної
картки рекомендують робити тільки в разі крайньої потреби.
Наталя:
З одного боку, непогана ідея, проте вона має недоліки. Завдяки автоматичним платежам
можна бути певною, що платитимеш вчасно. Проте недостатньо робити лише мінімальні
виплати щомісяця. Наталя повинна збільшити автоматичні щомісячні платежі або самостійно
сплачувати борг за кредитною карткою, коли у неї з’являються вільні гроші. Також
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встановлення автоматичних платежів часом призводить до того, що клієнт уже не цікавиться
своїм рахунком. Щомісячна перевірка виписки з рахунку потрібна для того, щоб вчасно
виявити шахрайські або помилкові транзакції.
Віталік:
Щоб уникнути втрат від шахрайських дій, потрібно скористатися віртуальною карткою, яка
призначена лише для розрахунків через Інтернет. На рахунок цієї картки слід переказати
суму, потрібну для оплати тесту, й одразу ж після здійснення транзакції картку можна закрити.

Як працюють різні види карток?
Кредитна
картка
Відсоткові платежі
додаються до суми боргу,
якщо їх повністю не
виплачено протягом
місяця

Дебетова
картка

ХХ

Дає змогу знімати гроші в
банкоматі з вашого
рахунку до запитання

ХХ
ХХ

У разі перевищення
кредитного ліміту
стягується комісія

ХХ

Можна користуватися,
щоб купувати товари та
послуги через Інтернет

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

Може мати преміальні
програми
Купівля за допомогою цієї
картки зменшує залишок
на вашому рахунку до
запитання.
Нею можна
користуватися, щоб
здійснювати автоматичні
регулярні платежі.

Віртуальна
картка

XX

Може бути подарунковою

Допомагає створювати
кредитну історію

Передплачена
картка

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

