Panga valimise ülesanne – juhend
EESMÄRK: õpetada finantsteenuseid valima, tingimustele tähelepanu pöörama ja neid võrdlema.
AJAKULU: ülesande täitmiseks 15–20 minutit, vastuste aruteluks 10 minutit. Kokku 25 minutit.
ENNE:
Jaga kõigile ülesande tekst. Arvutamiseks läheb kindlasti vaja kalkulaatorit ning protsendi arvutamise
oskust.
Palu täita tühi tabel ja otsustada, millise panga kasuks oleks neil tingimustel soodsaim valik langetada.
Anna ülesande täitmiseks aega 15–20 minutit.
Täidetud vastustetabelit on klassile võimalik esitlustehnika abil ka suurelt seinale kuvada. Selleks ava
arvutis vastav esitlusfail nimega „Panga valimine.slaidid.ppt“ (PowerPoint fail).
PÄRAST:
Küsi, kes valis Päikese-, Kuu-, või Saturnipanga ja miks? Kui soovid, näita seinalt korrektseid arvutusi.
Küsi, kui paljudel on pangas oma arve? Kuidas nad valisid, millise panga kliendiks hakata?
Võrdluseks on hea tuua mobiilipaketid. Nende valimisele pühendatakse üldjuhul oluliselt rohkem aega ja
tähelepanu kui pangateenuste tingimuste võrdlemisele ja endale sobivaima leidmisele.
Rõhuta, et ülesandes neile ette antud võrdlustabel kolme panga andmetega on lihtsustatud ja
üldistatud. Tegelikult tuleb neil ise uurida pankade hinnakirju, keegi päris elus valmis võrdlustabelit ei
ulata. See aeg aga tasub ära, sest säästab nende endi raha. Kuus kokku hoitud 5 eurot on aastas juba 60
eurot kokkuhoidu.
Rõhuta, et panga valikul ja ka muude finantsteenuste valimisel ei tohiks lasta end peibutada
reklaamkingitustest või säravatest lubadustest. Kui arukalt valida, saab kingituse raha ja rohkemgi ise
kokku hoida.
LOE LISAKS:
www.minuraha.ee/arvelduskonto
www.minuraha.ee/vordle
kool.minuraha.ee/hoiuporsas-voi-pangakonto/

Panga valimise ülesanne – kuidas teenuseid võrrelda?
Sa ei ole veel 18-aastane ning Sul ei ole veel arvelduskontot ega pangakaarti. Nüüd tahad endale pangas
konto avada, deebetkaardi saada ning internetipangas arveldada. Sinu emal on konto Kuupangas ning
edaspidi maksaks ta Su iganädalase taskuraha Su kontole.
Sul on kolme panga hinnakirjad – millise panga kliendiks oleks Sul kõige otstarbekam hakata?
Arvuta, millised oleksid Sinu ja ema kulud kuus kokku:
- kui suur on Sinu deebetkaardi hooldustasu
- kui palju maksavad Sinu internetipangas tehtavad ülekanded sõpradele neli korda kuus (eeldusel, et
nad on samas pangas)
- kui palju maksab Sulle sularaha (iga kord 5 eurot) välja võtmine kaheksa korda kuus, sellest kuus korda
oma panga automaadist ja kaks korda teise panga automaadist
- kui palju maksavad Sinu Kuupangas arveldava ema internetipangas tehtavad ülekanded Sinu kontole
neli korda kuus
- arvutuste tegemisel lähtu sellest, et Sulle Päikesepanga boonuspakkumine ei kehti!
Teenus

PÄIKESEPANK

KUUPANK
(siin arveldab ema)

SATURNIPANK

Arvelduskonto avamine

tasuta

tasuta

tasuta

1 euro

0,96 eurot

0,16 eurot, kuni
18aastasele tasuta

tasuta

0,40 eurot

0,15 eurot

Siseriiklikud maksed:
pangasisene makse kontoris 0,96 eurot
pangasisene makse 0,16 eurot, kuni
internetipangas 25aastasele tasuta
makse teise panka
internetipangas 0,40 eurot
Deebetkaardi väljastamine

tasuta

tasuta

tasuta

Deebetkaardi kuuhooldustasu
kuni 19aastasele

tasuta

tasuta

0,32 eurot

Sularaha väljavõtmine:
oma panga automaadist tasuta

tasuta

tasuta

mõne teise panga 0,83 eurot + 2,5%
automaadist summast

0,57 eurot + 2,5%
summast

1,02 eurot + 1,5%
summast

Kõigile uutele
klientidele pool
aastat maksete
tegemine tasuta!

Praegu pakkumisi
pole.

Alla 18aastaste uute
klientide vahel
loosime välja iPhone!

Boonuspakkumine

VASTUSTE TABEL:

Teenus

PÄIKESEPANK

KUUPANK
(siin arveldab ema)

Arvelduskonto avamine

Deebetkaardi väljastamine
Deebetkaardi
kuuhooldustasu kuni 19
aastastele
Maksed internetipangas
sama panga kontole
Sularaha väljavõtmine:
- oma panga automaadist
- mõne teise panga
automaadist
Ema ülekandetasud
internetipangas
Sinu ja ema makstavad
teenustasud kokku

SATURNIPANK

