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CO WARTO WZIĄĆ POD UWAGĘ WYBIERAJĄC KONTO DLA MŁODYCH?
Obecnie wiele polskich banków posiada w swojej ofercie konta dla nieletnich klientów – zarówno
nastolatków w wieku od 13 do 18 lat, jak i dzieci poniżej 13. roku życia.
Regulacje bankowe w naszym kraju dopuszczają takie rozwiązanie, jednak małoletni klient banku
może założyć konto wyłącznie za zgodą rodzica. Osoba dorosła pełni wówczas rolę pełnomocnika
rachunku i dysponuje dość szerokimi uprawnieniami, umożliwiającymi mu nadzór nad finansami
pociechy. Rodzic posiada pełen dostęp do konta dziecka i może wydawać własne dyspozycje
dotyczące rachunku: np. kontrolować limity transakcji, kwestionować złożoną przez pociechę
dyspozycję przelewu itp.
Banki umożliwiają także nastolatkom otworzenie konta oszczędnościowego z wyższym
oprocentowaniem – warto więc sprawdzić, czy w wybranym przez nas banku jest to możliwe
i z jakimi wiąże się to kosztami.
Przy wyborze konta dla dziecka należy również zwrócić uwagę na następujące kryteria:
•

Koszty prowadzenia rachunku – najczęściej opłaty związane z kontami dla dzieci
i młodzieży są niższe od opłat za standardowe rachunki osobiste dla osób pełnoletnich,
jednak zasada ta nie dotyczy wszystkich podstawowych operacji bankowych.
Prowadzenie konta zwykle jest bezpłatne, jednak w niektórych bankach trzeba spełnić
pewne warunki, aby nie płacić za jego obsługę (np. konto musi być zasilane stałą
miesięczną kwotą lub rodzic musi posiadać rachunek w tym samym banku). Warto
również zwrócić uwagę na prowizje związane z przelewami i wypłatą gotówki
z bankomatów – w niektórych instytucjach nastoletni klienci mają prawo do określonej
liczby darmowych wypłat i przelewów, za pozostałe jednak muszą już płacić (przy czym
często są to całkiem „dorosłe” opłaty).

•

Koszt wydania i obsługi karty debetowej - w ramach rachunku młodzi klienci mogą
korzystać także z karty debetowej (z reguły wyposażonej w funkcję zbliżeniową), jednak
niektóre instytucje finansowe oferują także karty przedpłacone. Warto podkreślić, że
chociaż większość banków nie pobiera opłat za wydanie oraz korzystanie z karty do
rachunków młodzieżowych, jednak nie jest to powszechną regułą. Niektóre banki za
obsługę plastiku pobierają niewielką prowizję, inne oferują warunkowe zwolnienie
z opłaty, w jeszcze innych – karta jest bezpłatna dla posiadaczy w określonym wieku.

•

Oprocentowanie/brak oprocentowania oraz możliwość skorzystania z dodatkowych
produktów oszczędnościowych – w ostatnim czasie wiele banków przygotowało
specjalną ofertę oszczędnościową dedykowaną uczestnikom programu „Rodzina 500+”.
Zakładając konto dla swojej pociechy, sprawdźmy więc, czy będziemy mogli skorzystać
z takiej propozycji. Jeżeli konto ma służyć przede wszystkim pomnażaniu oszczędności
dziecka, przyjrzyjmy się również oprocentowaniu rachunku.
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•

Swoboda dostępu do pieniędzy (bankomaty, aplikacja mobilna, bankowość
internetowa) - ważnym aspektem rachunku dla nastolatka jest bezpieczny system
transakcyjny. Powinien on z jednej strony zapewnić młodym klientom szybki i intuicyjny
dostęp do pieniędzy, z drugiej - umożliwić rodzicom nadzór nad finansowymi
poczynaniami pociechy. Warto więc sprawdzić, czy możemy zarządzać rachunkiem
nastolatka za pomocą aplikacji mobilnej i czy musimy w tym celu otworzyć w danym
banku własne konto.

•

Dodatkowe korzyści rachunku (rabaty, promocje, oferty specjalne) - wiele banków
umożliwia młodym klientom skorzystanie z dodatkowych usług i profitów. Należą do
nich:
płatności mobilne typu BLIK;
gadżety z funkcją zbliżeniową np. naklejki lub breloczki;
kody rabatowe, promocje w wybranych sklepach, mini konkursy;
doładowanie telefonu przez SMS;
przelewy na e-mail i numer telefonu;
możliwość skorzystania z cashbacku.

•

Otwarcie/zamknięcie konta – warto również sprawdzić, jakie formalności wiążą się
z otwarciem i zamknięciem rachunku dla dziecka. W niektórych instytucjach małoletni
klient może sam zawnioskować o rachunek na stronie internetowej banku, w innych –
aby wypełnić wniosek i podpisać umowę, musi się udać do oddziału w towarzystwie
rodzica. Dobrze też zweryfikować, co stanie się z rachunkiem po ukończeniu przez
pociechę określonego wieku – najczęściej w takiej sytuacji banki przekształcają konto
młodzieżowe w "dorosły" rachunek, o niekoniecznie niskich opłatach.
Źródło: http://www.najlepszekonto.pl/ranking-kont-dla-mlodych
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