
Розділ 5. Пластикові картки,  грошові перекази 

 

Урок 1. Пластикові картки 

 

Виконуючи завдання цього уроку  ви будете: 

Знати: що таке пластикові картки і яких видів вони бувають, які види 

операцій можна виконувати пластиковими картками, які види помилок 

допускають клієнти при користуванні ними. 

Уміти: розраховувати суми комісій, які сплачує клієнт при  користування 

пластиковою карткою. 

 

Завдання 1 
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1. Вбудована у пластикову картку мікросхема, що є засобом зберігання 

інформації, яка записується, а потім може оновлюватися у момент 

проведення операцій із карткою. 



2. Прізвище фантаста, який уперше висунув ідею пластикових карток. 

3. Пристрій, який дає змогу власникові пластикової картки зняти готівку, 

провести грошові перекази, переглянути залишок на рахунку тощо. 

4. Країна, де вперше було випущено пластикову картку. 

5. Вид пластикової картки, який дає змогу оплачувати придбання товарів та 

послуг, а також отримувати готівку в банкоматі лише в межах суми, що є на 

картковому рахунку клієнта. 

6. Кількість спроб уведення PIN-коду можна зробити в банкоматі до того, як 

картку буде заблоковано. 

7. Вид пластикової картки, що дозволяє її власникові отримувати кредит при 

оплаті товарів та послуг, вартість яких вища, ніж залишок на банківському 

рахунку. 

8. Вид пластикової картки, яка є прив’язаною до рахунку компанії і може 

бути видана її працівникові. 

9. Чипову пластикову картку інколи ще називають «розумною карткою», або 

…. карткою. 

10. Плата, яка встановлюється банком за відкриття та обслуговування 

пластикової картки. 

11. Якщо власником пластикової картки є лише одна особа, то така 

картка є … 

12. Кількість цифр, з яких складається номер картки. 

13. Особистий ідентифікатор (пароль), відомий тільки власникові 

пластикової картки і потрібний для здійснення операцій нею. 

14. Емітентом пластикових карток може бути …. 

 

Завдання 2  

 

Дайте відповідь на запитання: 

Що таке пластикова картка? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Які види пластикових карток Вам відомі? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Завдання 3 

1. Знайдіть в Інтернеті п’ять банків, що пропонують вам виготовити 

пластикову картку__________________________________________________ 

картку_____________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.З’ясуйте розмір комісії, яку вам потрібно буде сплатити за виготовлення у 

кожному з п’яти випадків. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Визначить, який розмір відсотків буде нараховувати вам банк за 

користування залишком коштів на вашій картці. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Урок 2.Здійснення  платежів 

 

Виконуючи завдання цього уроку, ви будете: 

Знати: що таке електронні платежі, основні платіжні інструменти, переваги і 

недоліки платіжних інструментів, які дозволяють здійснювати електронні 

платежі. 

Уміти: використовувати платіжні інструменти та здійснювати електронні 

платежі за допомогою пластикової картки та електронних грошей. 

 

Завдання 1 

Проаналізуйте переваги і недоліки платіжних інструментів, які дозволяють 

здійснювати електронні розрахунки. 

  

Платіжний   

інструмент 

Переваги Недоліки 

Пластикова  

картка 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Електронні  

гроші 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Завдання 2 

На Інтернет-сайті трьох українських платіжних систем, через які можна 

здійснювати платежі за допомогою електронних грошей, знайдіть таку 

інформацію: 



 період існування даної платіжної системи 

 валюту, з якою працює дана система і в якій можливо здійснювати 

платежі 

 операції, які можна здійснювати через дану платіжну систему 

 розміри комісійних винагород 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Урок 3.Грошові  перекази 

 

Виконуючи завдання цього уроку, ви будете: 

Знати: що таке грошовий переказ, які види грошових переказів існують і хто 

може їх здійснювати, як здійснюється грошовий переказ у банку. 

Уміти: здійснювати грошові перекази: надсилати й отримувати кошти. 

 

Завдання 1  

 

Завдання для відправника грошового переказу 

1. Заповнити заяву на відправлення переказу (додаток 1). 

2. Передати основні дані про переказ (суму та валюту переказу, контрольний 

номер і мету переказу) одержувачеві. 

 

Завдання для одержувача грошового переказу 

1. Заповнити заяву на одержання переказу (додаток 2). 

 

Завдання для банківського працівника 

1. Надати консультації відправникові та одержувачеві грошового переказу і, 

у разі потреби, допомогти їм заповнити заяви. 

2. Заповнити інформацію, яка міститься в заяві в розділі «Відмітки  банку». 

        

            

 

 



ЗАЯВА 

на відправлення переказу 

                                      «___» _____________ 20      

р. 

 

                                                    Заповнює відправник 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

відправника переказу 

 

  

Паспортні дані  

(серія, №, ким виданий і дата видачі) 

 

  

Адреса відправника переказу 

 за місцем проживання 

 

  

Сума переказу в іноземній валюті  

(цифрами і словами) 

 

  

Мета переказу  

  

Прізвище, ім’я, по батькові  

отримувача переказу 

 

  

Країна, місто отримання 

 грошового переказу 

 

  

Додаткова інформація  

  

 

__________________ 

(Підпис відправника) 

……………………………………………………………………………………………

………….. 

  

Відмітка банку 

Контрольний номер переказу  

  

Дата здійснення операції  

  

Сума переказу / сума комісії  

  

Підпис і штамп уповноваженого 

працівника банку 

 



ЗАЯВА 

на одержання переказу 

                                                          “___”  ___________    

20___р. 

 

     Заповнює одержувач 

Прізвище, ім’я, по батькові  

одержувача переказу 

 

  

Паспортні дані  

(серія, №, ким виданий і дата видачі) 

 

  

Адреса одержувача переказу 

 за місцем проживання 

 

  

Сума переказу в іноземній валюті  

(цифрами і словами) 

 

  

Мета переказу  

  

Прізвище, ім’я, по батькові  

відправника переказу 

 

  

Країна відправленого 

 грошового переказу 

 

  

Додаткова інформація  

  

 

(Підпис одержувача) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

     Відмітка банку 

 

Контрольний номер переказу 

 

 

Дата здійснення операції 

 

 

Підпис і штамп уповноваженого 

працівника банку 

 

 

 

 

 

 



Завдання 2 

1. Знайдіть в Інтернеті інформацію від п’яти банків України, що пропонують 

послугу переказу грошей у межах України. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Визначте, який саме банк ви б обрали для здійснення переказу 1 000 

гривень у населений пункт України, де проживає ваш друг чи родич. 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 


