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Тема №1
Банки та 
банківська діяльність



Завдання для обговорення в групах

Якщо всі банки в один момет 

зникнуть, то…

 Де ви будете брати гроші в борг?

 Де ви будете зберігати свої 

заощадження?

 На вашу думку, як це впиле на 

світову економіку?



Банк (від італ. banco — лавка або стіл) —
кредитно-фінансова установа, яка 
здійснює грошові розрахунки, акумулює
грошові кошти та інші цінності, надає
кредити та здійснює інші послуги за 
фінансовими операціями

Перші подібні установи, що стали 

попередниками капіталістичних банків, 

виникли в кінці XVI ст. у Флоренції та Венеції

на основі обмінних операцій (обмін грошей 

різних міст та держав) і спеціалізувались на 

прийманні вкладів і здійсненні безготівкових

розрахунків. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


У світовій практиці існує дві моделі сегментації
банківської діяльності

Банківська система більшості країн є дворівневою

Комерційні банки розташовані на 

першому щаблі банківської системи та 

безпосередньо здійснюють

обслуговування фізичних та 

юридичних осіб з метою одержання

прибутку

Центральний банк («банк банків») розташований на 

другому щаблі банківської системи та здійснює

емісійну та грошово-кредитну політику в державі, 

організує міжбанківські розрахунки, координує

діяльність банківської системи в цілому.



Спрощена бізнес-модель банку 

БАНК

ВКЛАДНИК ПОЗИЧАЛЬНИК

Депозит Кредит

МАРЖА

відсотки за 

кредитом -

відсотки за 

депозитом

(А-Б)

Відсотки за 

депозитом А

Відсотки за 

кредитом Б



Види 

банківських 

послуг





Там, де є гроші, там можуть бути й 
різні шахрайські схеми й афери. 

Фінансові шахраї навмисно 
обманюють жертву з метою 

незаконного заволодіння її грошима 
чи іншими активами. Інтернет та 

нові технології, з одного боку, 
забезпечують нові можливості для 

розвитку фінансових послуг, 
зокрема кращого та швидшого 
надання таких послуг. Із іншого 
боку, ці технології забезпечують 
шахраям широкі можливості для 

скоєння злочинів у великих 
масштабах. Нині існує маса 

різноманітних шахрайських засобів, 
основні з яких ми розглянемо прямо 

зараз.

Тема №2
Шахрайство в 
банківській 
сфері



Шахрайство з 
використанням банкомату

Зняття готівки з використанням “білого” пластику;

Зняття коштів із використанням банкомату без 

відображення цієї операції на рахунку (Transaction 

Reversal Fraud);

Зняття готівки держателем платіжної картки без її

фізичного отримання (Cash Trapping);

Фізичні атаки на банкомати.

Скімінг платіжної картки – крадіжка даних із платіжної

картки за допомогою пристроїв, установлених ззовні

банкоматів для зчитування інформації з платіжної

картки.



Інтернет
шахрайство

Використання шкідливих програм (вірусів),

підроблених сайтів з метою компрометації

реквізитів електронних платіжних засобів

та/або логінів/паролів доступу до систем

інтернет/мобільного банкінгу;

Розповсюдження (продаж, поширення)

інформації щодо скомпрометованих даних.

Фармінг – шахрайська схема таємного

перенаправлення користувача з надійної IP-

адреси (унікальної адреси в комп’ютерній

мережі) на хибну.



Шахрайство в термінальній
мережі

здійснення операцій із використанням

підробленої/викраденої/втраченої платіжної картки;

отримання готівки через касу банку за підробленими

документами та платіжною карткою;

проведення дублюючих операцій касиром/оператором;

проведення несанкціонованого/неточного списання

(коли сума на чеку та сума, яка включена до розрахунку,

відрізняються);

компрометація касиром даних платіжної картки під час

розрахунків у торговельно-сервісній мережі з метою їх

подальшого несанкціонованого використання;

використання накладок (скімерів) на термінальному

обладнанні, яке дозволяє під час здійснення розрахунку

зчитувати та передавати дані платіжної картки

(протиправна домовленість з касирами);

встановлення шкідливих програм які пошкоджують

програмне забезпечення терміналів.



Шахрайство в системах дистанційного обслуговування (ДБО)

Несанкціоноване втручання та/або встановлення шкідливих програм (вірусів), які

пошкоджують програмне забезпечення персональних комп'ютерів та перехоплюють

паролі доступу до рахунків, інформацію з секретних ключів/токенів тощо.



Соціальна інженерія

Виманювання шахраями, які входять в довіру до власників рахунків/держателів карток, їх

персональних даних, реквізитів платіжних карток або спонукання власників рахунків до 

здійснення переказу коштів на користь шахраїв. Наприклад, шахрайство з лотереями чи

призами, онлайн-покупками, інтернет-знайомствами чи стосовно рідних, які нібито

потрапили у біду.

Фішинг – вид шахрайства в 

Інтернеті, яким 

користуються злочинці, щоб 

обманним шляхом 

примусити людину розкрити 

свої персональні дані та 

надалі використовувати їх 

для отримання грошей з її 

рахунків.

Вішинг (голосовий фішинг) –

телефонне шахрайство, 

пов’язане з виманюванням 

реквізитів платіжних карток 

або іншої інформації для 

незаконного заволодіння 

коштами жертви, зокрема 

примушування до переказу 

коштів на картку злодіїв.

Фінансові піраміди - тип 

фінансового шахрайства, 

що передбачає виплату

існуючим інвесторам

фіктивних прибутків за 

рахунок коштів, внесених

новими

вкладниками/інвесторам

и



Тема № 3 
Захист прав споживачів

фінансових послуг
• В Україні правові механізми

захисту прав споживачів
фінансових послуг знаходяться
на доволі низькому рівні. 
Більшість таких споживачів
погано знають свої законні
права. Невисокий рівень
фінансової грамотності
споживачів провокує шахраїв та 
надавачів фінансових послуг
вдаватися до недобросовісної
діяльності.



Національний

банк України

(Управління

захисту прав 

споживачів

фінансових

послуг)

Національна

комісія з 

цінних

паперів та 

фондового 

ринку

Національна

комісія, що

здійснює

державне

регулювання у 

сфері ринків

фінансових

послуг

Фонд 

гарантуван

ня вкладів

фізичних

осіб

Куди звертатися за захистом прав споживачам фінансових послуг?

Правоохоронні

органи
Суди



• Що робити, якщо шляхом обману 
перевели гроші із Вашого рахунку на 
інший?

• 1. Блокуєте картку.

• 2. Телефонуєте в обслуговуючий банк та 
повідомляєте про даний факт.

• 3.Звертаєтеся у відділення банку та 
пишете заяву про те, що Ви не 
погоджуєтеся з транзакцією грошей.

• Вчинити такі дії потрібно не пізніше 
наступного дня після того як банк 
повідомив Вас про операцію, яку Ви не 
здійснювали.
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Завдання для обговорення в групах 

10 хв.  

Якщо всі банки в один момет зникнуть, 

то… 

 Де ви будете брати гроші в борг? 

 Де ви будете зберігати свої 

заощадження? 

 На вашу думку, як це впиле на 

світову економіку? 
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Блок №1 Банки та банківська діяльність 

9 хв. 

Банк (від італ. banco — лавка або стіл) — кредитно-фінансова установа, 

яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, 

надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями. 

Історія банківських установ 

Перші подібні установи, що стали попередниками капіталістичних банків, 

виникли в кінці XVI ст. у Флоренції та Венеції на основі обмінних операцій 

(обмін грошей різних міст та держав) і спеціалізувались на прийманні вкладів і 

здійсненні безготівкових розрахунків. Пізніше за аналогічним принципом були 

створені банки в Амстердамі (1605 р.) та Гамбурзі (1618 р.). Найважливішими 

функціями банків того періоду було посередництво в платежах і кредитування 

торгівлі. 

Банківська система більшості країн є дворівневою: 

 Комерційні банки розташовані на першому щаблі банківської 

системи та безпосередньо здійснюють обслуговування фізичних та юридичних 

осіб з метою одержання прибутку. 

 Центральний банк («банк банків») розташований на другому 

щаблі банківської системи та здійснює емісійну та грошово-кредитну політику 

в державі, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність 

банківської системи в цілому. В Україні ці функції виконує Національний банк 

України. 

Комерційні банки відіграють важливу роль у фінансовій системі. Якщо 

спробувати описати роль банків одним реченням, то це можна зробити так: 

банки переспрямовують кошти від тих, хто їх має і хоче їх примножити, до тих, 

хто потребує коштів для задоволення своїх потреб і готовий сплачувати за 

користування «чужими» грошима. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Спрощена бізнес-модель банку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрощена модель бізнесу банку така: банк бере у вкладника кошти на 

депозит і видає ці кошти як кредит позичальнику. Позичальник сплачує 

проценти за кредитом, а банк сплачує частину цих процентів вкладнику за 

депозитом. Залишок (маржа) – це дохід банку. Банки також заробляють на 

інших видах послуг, наприклад, на переказах коштів або на видачі платіжних 

карток. 

Види банківських послуг 
Комплекс послуг, які банки пропонують клієнтам, різниться залежно від 

країни, рівня розвитку її фінансової системи й економіки загалом. Але в 

переважній більшості країн світу спектр банківських послуг є досить широким. 

Водночас такий перелік послуг постійно змінюється з урахуванням розвитку 

технологій, змін у вподобаннях споживачів тощо. 

 

 
 

 

 

 

 

 

БАНК 

 

ВКЛАДНИК 

 

ПОЗИЧАЛЬНИК 

Депозит 
Кредит 

МАРЖА 

відсотки за кредитом - 

відсотки за депозитом 

(А-Б) 

Відсотки за 

депозитом А 

Відсотки за 

кредитом Б 
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ОСНОВНІ БАНКІВСЬКІ 

ПОСЛУГИ ДЛЯ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

Обмін валют 

 

Депозити 

 

Індивідуальні банківські сейфи 

Поточні рахунки (для виплати стипендії, 

заробітної плати, пенсії та інші) та дебетові 

платіжні картки 

Платежі без відкриття рахунку (переказ коштів на 

користь людей та підприємств) 

Кредити (готівкові, на дебетову платіжну картку 

позичальника, на рахунок продавця товару, кредитні 

картки тощо) 
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ОСНОВНІ 

БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 

ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Обмін валют та 

обслуговування 

міжнародної торгівлі 

(гарантії, акредитиви тощо) 

 

Депозити 

Поточні рахунки, 

зарахування та 

переказ коштів 

Прийом платежів на 

користь підприємств від 

населення (наприклад, за 

комунальні послуги) 

Кредити (кредити на 

придбання певної продукції 

чи обладнання, кредитні 

лінії та овердрафти на 

поточні витрати тощо) 
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Блок №2 Шахрайство в банківській сфері 

9 хв. 

Там, де є гроші, там можуть бути й різні шахрайські схеми й афери. 

Фінансові шахраї навмисно обманюють жертву з метою незаконного 

заволодіння її грошима чи іншими активами. Інтернет та нові технології, з 

одного боку, забезпечують нові можливості для розвитку фінансових послуг, 

зокрема кращого та швидшого надання таких послуг. Із іншого боку, ці 

технології забезпечують шахраям широкі можливості для скоєння злочинів у 

великих масштабах. Нині існує маса різноманітних шахрайських засобів, 

основні з яких ми розглянемо прямо зараз. 

1. Шахрайство з використанням банкомату: 

 зняття готівки з використанням “білого” пластику; 

 зняття коштів із використанням банкомату без відображення цієї операції 

на рахунку (Transaction Reversal Fraud); 

 зняття готівки держателем платіжної картки без її фізичного отримання 

(Cash Trapping); 

 фізичні атаки на банкомати. 

 Скімінг платіжної картки – крадіжка даних із платіжної картки за 

допомогою пристроїв, установлених ззовні банкоматів для зчитування 

інформації з платіжної картки. 

За класичного скімінгу за допомогою спеціальних пристроїв – накладок 

на картридер банкомату (пристрій для прийому карт) – злочинці копіюють дані 

магнітної смуги (ім’я, номер, термін дії, коди CVV2/CVC2). Цих даних 

достатньо для розрахунку за допомогою картки в Інтернеті або для подальшої 

підробки картки та зняття готівки. 

Але накладки на банкомати – скімери – вже вважаються пристроями 

«минулого покоління». У світі поширюються нові пристрої – шимери, які 

роблять власників платіжних карток майже безпорадними перед 

зловмисниками.  

2. Інтернет шахрайство: 

 використання шкідливих програм (вірусів), підроблених сайтів з метою 

компрометації реквізитів електронних платіжних засобів та/або 

логінів/паролів доступу до систем інтернет/мобільного банкінгу; 

 розповсюдження (продаж, поширення) інформації щодо 

скомпрометованих даних. 
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 Фармінг – шахрайська схема таємного перенаправлення користувача з 

надійної IP-адреси (унікальної адреси в комп’ютерній мережі) на хибну.  

Шахраї несанкціоновано запускають на комп’ютерах користувачів 

спеціальні шкідливі програми. Після запуску однієї з таких програм на своєму 

комп’ютері ви опиняєтеся на веб-сайтах-клонах, які є копією офіційних веб-

сайтів. Ви намагаєтеся здійснити покупку, але товари, замовлені на таких 

вебсайтах, ви не отримаєте. Метою створення веб-сайтів-клонів є лише 

отримання ваших персональних даних, зокрема інформації про вашу платіжну 

картку, та подальша крадіжка грошей. 

Іншим методом крадіжки персональних даних є хакерство. Це вид 

шахрайства, коли зловмисники також намагаються отримати несанкціонований 

доступ до комп’ютерних систем, зазвичай з метою отримання персональних 

даних власника грошей. Для цього шахраї використовують різні шкідливі 

програми, віруси, шифрувальники тощо. 

3. Шахрайство в термінальній мережі: 

 здійснення операцій із використанням підробленої/викраденої/втраченої 

платіжної картки; 

 отримання готівки через касу банку за підробленими документами та 

платіжною карткою; 

 проведення дублюючих операцій касиром/оператором; 

 проведення несанкціонованого/неточного списання (коли сума на чеку та 

сума, яка включена до розрахунку, відрізняються); 

 компрометація касиром даних платіжної картки під час розрахунків у 

торговельно-сервісній мережі з метою їх подальшого несанкціонованого 

використання; 

 використання накладок (скімерів) на термінальному обладнанні, яке 

дозволяє під час здійснення розрахунку зчитувати та передавати дані 

платіжної картки (протиправна домовленість з касирами); 

 встановлення шкідливих програм які пошкоджують програмне 

забезпечення терміналів. 

4. Шахрайство в системах дистанційного обслуговування 

(ДБО) 

Несанкціоноване втручання та/або встановлення шкідливих програм 

(вірусів), які пошкоджують програмне забезпечення персональних комп'ютерів 

та перехоплюють паролі доступу до рахунків, інформацію з секретних 

ключів/токенів тощо. 

5. Соціальна інженерія 
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Виманювання шахраями, які входять в довіру до власників 

рахунків/держателів карток, їх персональних даних, реквізитів платіжних 

карток або спонукання власників рахунків до здійснення переказу коштів на 

користь шахраїв. Наприклад, шахрайство з лотереями чи призами, онлайн-

покупками, інтернет-знайомствами чи стосовно рідних, які нібито потрапили у 

біду. 

 

Блок №3 Захист прав споживачів фінансових 

послуг 14 хв. 

В Україні правові механізми захисту прав споживачів фінансових послуг 

знаходяться на доволі низькому рівні. Більшість таких споживачів погано 

знають свої законні права. Невисокий рівень фінансової грамотності 

споживачів провокує шахраїв та надавачів фінансових послуг вдаватися до 

недобросовісної діяльності. 

Фінансова послуга – операції з фінансовими активами, що здійснюються 

в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, 

передбачених законодавством, – і за рахунок залучених від інших осіб 

фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної 

вартості фінансових активів.  

Наприклад, найпоширенішими фінансовими послугами є: переказ коштів, 

операції з банківськими картками, надання кредитів, депозитні операції тощо. 

Споживач фінансових послуг – фізична особа, яка отримує або має намір 

отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов’язаних 

із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю. 
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Клієнт – фізична особа (у тому числі споживач фінансових послуг), 

фізична особа-підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір 

отримати фінансову послугу. 

Кожен споживач фінансових послуг має подбати про свій особистий  

захист – знати свої базові права й водночас усвідомлювати свої обов’язки. 

Основні права споживача фінансових послуг: 

- вільного вибору фінансової послуги та фінансової установи; 

- на отримання повної та достовірної інформації про фінансову послугу й 

умови її надання, що є необхідним для обґрунтованого вибору; 

- на належну якість обслуговування; 

- звернутися до фінансової установи, яка надає послугу, по роз’яснення 

умов договору та правил надання фінансових послуг і право вимагати від 

фінансової установи виконання її обов’язків; 

- на відмову від фінансової послуги та розірвання договору про таку 

послугу у випадках, передбачених чинним законодавством та договором про 

надання фінансових послуг; 

-  на звернення для захисту своїх прав до державних органів; 

-  на приватність, особливо коли це стосується персональних даних. 
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Куди звертатися за захистом прав споживачам фінансових послуг? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Користні поради юристів як запобігти порушенням прав у сфері надання 

фінансових послуг (зокрема шахрайству) та як діяти у разі, коли такі 

права було порушено 

Особливо часто зустрічаються порушення прав споживачів фінансових 

послуг при користуванні банківськими картками. 

Що робити, якщо шляхом обману перевели гроші із Вашого рахунку на 

інший? 

1. Блокуєте картку. 

2. Телефонуєте в обслуговуючий банк та повідомляєте про даний факт. 

3.Звертаєтеся у відділення банку та пишете заяву про те, що Ви не 

погоджуєтеся з транзакцією грошей. 

Вчинити такі дії потрібно не пізніше наступного дня після того як банк 

повідомив Вас про операцію, яку Ви не здійснювали. 

Національний банк 

України  

(Управління захисту 

прав споживачів 

фінансових послуг) 

  Національна комісія 

з цінних паперів та 

фондового ринку 

 

  Національна комісія, 

що здійснює державне 

регулювання у сфері 

ринків фінансових 

послуг 

  Фонд 

гарантування 

вкладів фізичних 

осіб 

  Правоохоронні 

органи 
 Суди 
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Відповідно до законодавства банк зобов’язаний повернути гроші, якщо ви 

виконали такі умови: 

1) повідомили банк про зникнення грошей з картки не пізніше наступного 

дня після того як банк повідомив Вас про підозрілу операцію. Якщо не 

дотримуєтеся строку – банк має право відмовити; 

2) не порушували правила безпеки при користуванні карткою. Тобто, якщо 

Ви стороннім особам не повідомляли дані картки, не зберігали ПІН-код разом з 

карткою або на самій картці не написали його, якщо Вашу картку не 

фотографували та не робили копії, оскільк у разі доведення банком 

протилежної інформації – грошей Вам не бачити. 

Необхідно також звертатися до Національної поліції України, якщо щодо 

Вас були вчинені шахрайські дії. 

   Як запобігти шахрайству при користуванні фінансовими послугами: 

підключіть послуги щодо повідомлення Вас з приводу усіх транзакцій на 

активних рахунках, однак така послуга може бути платна. Краще оберіть push-

сповіщення в додатку банку, однак треба стежити щоб завжди був доступ до 

Інтернету, оскільки можна отримати сповіщення не вчасно та пропустити строк 

звернення до банку. 

нікому не повідомляйте свої персональні дані, реквізити платіжних 

карток, термін дії картки, пароль, ПІН-код, CVC/CVV код (код на зворотній 

стороні картки, 3 цифри), логін/пароль для входу у веб-банкінг, одноразові 

паролі для проведення додаткової автентифікації. Така інформація є 

секретною і не повинна бути доступною стороннім особам. Навіть якщо 

телефонує особа і представляється співробітником банку і зв’язку із 

блокуванням картки просить повідомити дану інформацію. Національний банк 

вкотре наголошує, що представники банку ніколи не телефонують із подібними 

проханнями та не мають потреби і повноважень запитувати громадян 

інформацію про їхні платіжні картки та рахунки, тому не потрібно відповідати 

на підозрілі дзвінки.  
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варто застосовувати ліміти на проведення операцій з використанням 

платіжних карток – насамперед у мережі Інтернет – та користуватись 

послугами sms-інформування про здійснені операції. Здійснюйте Інтернет-

покупки лише з перевірених сайтів. 

практикуючи купівлю-продаж через Інтернет, краще використовуйте для 

цього окрему картку. І зберігайте там стільки грошей, скільки потрібно для 

конкретної операції. Не використовуйте для оплати в Інтернеті картки, на яких 

постійно знаходяться великі суми грошей. 

не залишайте персональні дані й дані про свою картку на інтернет-сайтах 

та в оголошеннях. 

не дозволяйте продавцям чи офіціантам забирати картку далі чим Ви 

можете її побачити та прикривайте рукою клавіатуру при введенні ПІН-коду, 

оскільки камери спостереження можуть зафіксувати його. 

якщо виникають будь-які проблеми із карткою – телефонуйте лише на 

гарячу лінію банку, вона вказана на звороті картки та перевіряйте стан своїх 

рахунків. Якщо у вас виникла нетипова ситуація – банкомат не видає кошти або 

картку – стійте на місці, не відходьте від банкомату ні в якому разі. Потрібно 

також відразу дзвонити в кол-центр банку-емітента платіжної картки та 

заблокувати картку. 

не давайте в руки незнайомим та підозрілим особам мобільний телефон, 

який підключений до картки. 

Часто шахраями можуть бути і працівники банку, тому, наприклад, при 

розрахунково-касовому обслуговуванні варто бути уважними, обов’язково 

потрібно: 

перераховувати гроші не відходячи від каси, в цьому випадку касир буде 

зобов’язаний видати суму, якої бракує; перевіряти купюри що видаються 

вам. Якщо Ви помітите це під час видачі, тоді слід сказати касиру, щоб замінив 

невідповідні купюри; якщо ж це трапиться потім, то повернути свої гроші 

практично немає шансів. 
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регулярно контролювати стан свого рахунку, касир може списувати 

незначні суми грошових коштів з ряду рахунків клієнтів, і в результаті вийде 

досить таки пристойна сума. 

При користуванні будь-якими фінансовими послугами потрібно 

дотримуватися таких правил: 

уважно читайте всі документи, які підписували, звіряйте правильність 

зазначених даних; 

кожна операція банку повинна завершуватися видачею документа, який 

однозначно свідчить про те, що гроші були внесені, отримані, переведені 

(квитанція, меморіальний касовий ордер, чек банкомата), тому потрібно 

вимагати від співробітників банку підтверджуючі документи; 

збирайте і зберігайте всі підтверджуючі фінансові документи (платіжні 

документи потрібно зберігати не менше трьох років); 

Завдання для обговорення в групах 12 хв. 

1. На Вашу думку, які права споживачів фінансових послуг порушуються 

найчастіше? 

2. Громадянину Т. подзвонили, представилися менеджером банку і 

повідомили, що  його рахунок закрито. Для того щоб відкрити рахунок, 

працівник банку запропонував назвати йому номер картки, термін дії картки, 

пароль, ПІН-код, CVC код. Як має вчинити Громадянин Т? Відповідь 

обґрунтуйте. 

3. Громадянка О. дізналася, що невідома особа шахрайським способом 

зняла з її кредитної картки 5000 грн. При цьому відомо, що Громадянка О. 

добросовісно використовувала картку, не здійснювала жодних дій, направлених 

на розголошення відомостей про реквізити картки та персональні дані. 

Порадьте, куди потрібно звертатися за захистом прав споживачів фінансових 

послуг у такій ситуації? Який строк звернення? Запропонуйте свій алгоритм 

дій. 
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Об’єднавшись в групи, розв’яжіть кросворд 18 хв. 
 

    2с       

    к      5в 

   3в і ш и н г  а 

    м      л 

    і      ю 

    н   4ф   т 

    1г о т і в к а 

       ш    

   6х    и    

  7ф а р  м і н г   

   а    г    
8б а н к        

   е        
9ш а х р а й с т в о  

   с        
10к а р т к а      

   в        

11п а р о л ь      

 

 

Питання: 

1. Сума випущених в обіг паперових і монетних грошей, які є дійсними 

платіжними засобами. 

2. Крадіжка даних із платіжної картки за допомогою пристроїв, 

установлених ззовні банкоматів для зчитування інформації з платіжної картки. 

3. Телефонне шахрайство, пов’язане з виманюванням реквізитів 

платіжних карток або іншої інформації для незаконного заволодіння коштами 

жертви, зокрема примушування до переказу коштів на картку злодіїв. 

4. Вид шахрайства в Інтернеті, яким користуються злочинці, щоб 

обманним шляхом примусити людину розкрити свої персональні дані та надалі 

використовувати їх для отримання грошей з її рахунків. 

5. Грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових 

операціях. 
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6. Це вид шахрайства, коли зловмисники також намагаються отримати 

несанкціонований доступ до комп’ютерних систем, зазвичай з метою 

отримання персональних даних власника грошей. 

7. Шахрайська схема таємного перенаправлення користувача з надійної 

IP-адреси (унікальної адреси в комп’ютерній мережі) на хибну. 

8. Кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, 

акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші 

послуги за фінансовими операціями. 

9. Заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою. 

10. Персоніфікований платіжний інструмент, що надає особі, яка ним 

користується, можливість безготівкової оплати. 

11. Таємне слово або певна послідовність символів, призначена для 

підтвердження особи або її прав і використовується для захисту інформації від 

несанкціонованого доступу. 

  

 

 

 

Інтерактивній урок  розрахований 72 хв. 


