
ZAKŁADAM WŁASNE KONTO  

Już mając 13 lat możecie posiadać własny rachunek bankowy. Sprawdźcie, co proponują 

Wam banki w tej dziedzinie, wybierzcie konto, uzasadnijcie swój wybór. Następnie przekonajcie 

swoich rodziców do założenia Wam takiego konta. 

Wybierzcie i porównajcie 2 różne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR) 

dla dzieci i młodzieży oferowane przez różne instytucje bankowe, a następnie wybierzcie jedno 

z analizowanych przez Was kont.  To, które Wam bardziej odpowiada i uzasadnijcie swój wybór. 

Konto dla rodzica 
 
Wasz wybór Po ankiecie przeprowadzonej z naszymi rodzicami wybraliśmy konto Nest Banku. 
 
Uzasadnienie Nasi rodzice wybrali Nest Konto ponieważ jest dobrym kontem aby zaoszczędzić 

zgromadzone przez nas pieniądze i uczy nas mądrze rozporządzać naszymi pieniędzmi. Konto 

jest także w pełni darmowe. 

 

Konto dla dziecka  
 

Nasz wybór Mbank- eKonto m 
 
Uzasadnienie- wybieramy eKonto m ponieważ jest: 

❏ w pełni darmowe 
❏ ma dostęp mobilny 
❏ ma dostęp przez internet 
❏ można płacić Blikiem 
❏ Dziecko może posiadać kartę płatniczą 
❏ wyrobienie karty jest darmowe 
❏ mamy możliwość wybrania własnej grafiki na karcie 
❏ konto jest bardzo mobilne  
❏ bezpieczne 

 
Minusy konta: 

● małe oprocentowanie 
● brak możliwości założenia lokaty oszczędnościowej 

 
Wybraliśmy to konto po spotkaniu z Panią dyrektor Alior banku, a także ze względu na 

posiadanie takiego konta przez jedną osobę z naszej drużyny. Eryk jest bardzo zadowolony z 

konta i poleca go swoim kolegom i koleżankom. 

O naszej wizycie banku znalazła się informacja na stronie CEO w zakładce Wieści ze szkół 

https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/wiesci-ze-szkol 

Warunkiem posiadania konta przez osobę w Waszym wieku jest uzyskanie zgody 

jednego z rodziców (lub opiekuna prawnego), który uda się z Wami w tym celu do banku.  

https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/wiesci-ze-szkol


Wybraliście już konto. Teraz przekonajcie swoich rodziców, że założenie Wam konta to 

dobra decyzja. Przygotujcie listę argumentów, które użylibyście w rozmowie z rodzicami, by 

przekonać ich do założenia Wam konta młodzieżowego. 

Kilka osób z naszego zespołu posiada konta bankowe. Jest to bardzo wygodne, ponieważ 

można tam trzymać dużą sumę pieniędzy i mamy pewność, że nikt nam ich nie zabierze bez 

naszego pozwolenia, gdyż pieniądze są zabezpieczone kodem PIN. W poprzednim module 

jednym z naszych sposobów na oszczędzanie było właśnie założenie konta bankowego. 

Niektórym z nas, rodzice sami zaproponowali założenie własnego konta.  

Czworo z nas, czyli Lila, Eryk, Bartek i Przemek już od pewnego czasu posiadają konta bankowe. 

Dwie osoby jeszcze konta nie mają, więc potrzebne im są argumenty  aby przekonać swoich 

rodziców.  

Przeglądnęliśmy oferty kilku banków dla ludzi takich młodych, jak my i je znaleźliśmy.     

 

       1) Dzięki założeniu konta młodzieżowego, możemy nauczyć się gospodarować swoimi  

oszczędnościami. 

      2) Jeżeli będziemy mieli konto, będziemy mogli wpłacać tam pieniądze, które dostajemy   

np. z kieszonkowego lub z prezentów, dzięki temu będzie można zaoszczędzić większą sumę 

pieniędzy. 

      3) Mając konto można posiadać kartę płatniczą. Dzięki karcie nie musimy nosić przy sobie 

gotówki. Jeżeli jesteśmy poza domem i zabraknie nam pieniędzy, rodzic może szybko wykonać 

przelew. 

     4) Nauczymy się, jak funkcjonuje bankowość elektroniczna, co będzie przydatne w dorosłym 

życiu, w którym każdy posługuje się taką formą zarządzania pieniędzmi. 

     5) Konto umożliwia robienie przelewów online, co można wykorzystać podczas robienia  

zakupów przez Internet. 

 


