
Nasze opinie o module 

Moduł ten zainspirował nas do wizyty w Alior Banku, to co napisaliśmy poniżej jest 
wynikiem właśnie tej wizyty. 

30 listopada 2018 roku, w piątek nasza grupa wybrała się do Alior Banku. Spotkaliśmy 
się tam z Panią Dyrektor jednego z oddziału Alior Banku, Joanną Skrobochą, która 
opowiedziała nam wiele ciekawych rzeczy na temat lokat, kart i kont dla dzieci. Przed wizyta 
w placówce przygotowaliśmy kilka pytań, które chcieliśmy zadać Pani.  
 

Komentarz naszego mentora p. Darii Zukowskiej 

Witajcie w kolejnym module! 

  Dziękuję za terminowe nadesłanie sprawozdania. Wiem, ze końcówka roku jest 
zawsze szalona a mimo to daliście radę jeszcze skupić się na dodatkowych zadaniach.  
 W ty module zajmowaliście się usługami bankowymi. Temat ważny i niesamowicie 
przydatny do świadomego, racjonalnego prowadzenia swoich finansów. 

Dlatego też w zadaniu 1 zostaliście poproszeni o ocenę jednego z poznanych 
produktów bankowych. Zdecydowaliście się na analizę lokat bankowych. Oprócz tego, że 
podaliście bardzo trafnie zalety, wskazaliście również wady! Ekstra! Widzę, że temat został 
przez Was dobrze zbadany. 

 Zadanie 2 to zadanie skrojone pod Was. Konta oszczędnościowo-rozliczeniowe dla 
osób po 13 roku życia. Przygotowaliście zestawienie nawet 4 ofert, ale nie są to oferty 
aktualnie dla Was dostępne.  Poszukajcie ofert, które pozwalają Wam już teraz prowadzić 
rachunek. Są to konta, które zakładamy za zgodą i pomocą rodziców/opiekunów. Super, że 
przeanalizowaliście te oferty jeszcze raz. Są to zatem konta, które po 13 roku życia trzeba 
albo zmienić, albo modyfikować. Was prosiliśmy o znalezienie takich ofert, które pozwalają 
osobom od 13 roku życia przy opiece rodziców prowadzić konto. Takie również znaleźliście, 
więc wszystko gra. 
             Czytam, że członkowie Waszej grupy mają już takie konta i to jest też Was sposób na 
oszczędzanie. Ekstra! Bardzo się cieszę, że macie już takie doświadczenia. Dzięki temu 
jesteście bardzo świadomi zalet takiego rozwiązania i rozmowa z rodzicami to tylko 
formalność. 
            Szczegółowo i trafnie określiliście czym jest forma płatności BLIK. Pokusiliście się 
nawet o przedstawienie różnych sytuacji, w których może być wygodna ta coraz częściej 
wykorzystywana metoda. 
           BARDZO BARDZO się cieszę, że odwiedziliście jeden z banków. Mam nadzieje, że było 
to dla Was ciekawe i uczące doświadczenie. Duży plus za zaangażowanie! Doceniam, że 
znaleźliście na to czas i wybraliście się grupą. Ekstra! Dzięki za obszerną relację i zdjęcia. 

  Co mogę dodać na koniec, tak trzymać! Włożyliście dużo pracy i energii w to 
sprawozdanie. Gratuluję i czekam na kolejne wieści od Was :) 

 


