
Oferta PKO Junior

Warszawa, 1 lipca 2013 roku



Czym jest PKO Junior?

PKO Junior to nowa oferta PKO Banku Polskiego 
skierowana do rodziców dzieci, które nie 
ukończyły 13 lat.

Głównymi elementami oferty są:

• Bezpłatne, bezpieczne i atrakcyjnie 
oprocentowane PKO Konto Dziecka 
powiązane z kontem rodzica.

• Dedykowany dzieciom serwis bankowości 
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• Dedykowany dzieciom serwis bankowości 
internetowej PKO Junior, wzbogacony 
o funkcje wspierające edukację finansową 
i rozwój postawy przedsiębiorczej dziecka.

• Edukacja finansowa: praktyczna nauka 
zarządzania finansami osobistymi 
oraz wsparcie rodziców w działaniach 
edukacyjnych.



Potencjał oferty PKO Junior

Wiek 7-12 lat:

Dzieci, które nie ukończyły 13 lat:
łącznie 5,02 mln. 
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Źródło: Rocznik Demograficzny 2012, GUS

Wiek 7-12 lat:
2,19 mln

Wiek 0-6 lat:
2,83 mln



Kompleksowa oferta PKO Banku Polskiego dla 
młodych klientów

PKO Konto 
Dziecka

1

PKO Konto 
Pierwsze

2

PKO Konto dla 
Młodych

3
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Dla osób małoletnich, 
które nie ukończyły 
13 lat.

Dla osób małoletnich, 
które ukończyły 13 lat 
i nie ukończyły 18 lat.

Dla studentów 
i absolwentów uczelni 
wyższych, którzy 
ukończyli 18 lat i nie 
ukończyli 30 lat.



Struktura oferty PKO Junior

PKO 
ROR 
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• Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. 
Posiadaczem rachunku jest dziecko 
reprezentowane przez rodzica.

• Dostęp do rachunku poprzez nowy serwis 
bankowości internetowej PKO Junior.

• Rachunek widoczny dla rodzica w serwisie 
bankowości internetowej iPKO.

Konto 
Dziecka

• Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy:
• Dowolny ROR z oferty PKO Banku 

Polskiego,
lub
• Nowy dedykowany do oferty PKO Junior 

ROR – PKO Konto Rodzica.
• Dedykowana sekcja do obsługi oferty w 

serwisie bankowości internetowej iPKO.

ROR 
rodzica



Parametry cenowe PKO Konta Dziecka

PKO Konto 
Dziecka
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Oprocentowanie
4,5% do 2 500 zł

2% od nadwyżki 2 500 zł

Opłata za prowadzenie rachunku 0 zł

Opłata za przelew 0 zł

Opłata za serwis PKO Junior 0 zł

Kapitalizacja odsetek Tygodniowa 

Dostęp Serwis PKO Junior

Obsługa Dziecko



Bezpieczeństwo
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• Serwis PKO Junior umożliwia dziecku inicjowanie przelewów bankowych oraz doładowań telefonów 
komórkowych.

• Każdy przelew oraz doładowanie wymaga każdorazowo akceptacji przez rodzica (poprzez dedykowaną 
sekcję w serwisie iPKO).

• Nawet jeżeli ktoś niepowołany uzyska dostęp do konta dziecka, nie będzie mógł dokonać samodzielnie 
żadnych transakcji na rachunku.



Edukacja

Świat finansów przyjazny dzieciom

Dziecko korzystające z oferty PKO Junior:
• W sposób bezpieczny, kontrolowany przez rodziców uczy się zarządzać swoimi 

finansami.
• Wyrabia w sobie nawyk regularnego oszczędzania i zyskuje praktyczne umiejętności 

korzystania z konta bankowego.
• Otrzymuje książeczkę edukacyjną przybliżającą dzieciom podstawowe pojęcia z 
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• Otrzymuje książeczkę edukacyjną przybliżającą dzieciom podstawowe pojęcia z 
zakresu edukacji finansowej.

Wsparcie rodziców w działaniach edukacyjnych

Rodzic korzystający z oferty PKO Junior:
• Wprowadza dziecko w świat finansów za pomocą atrakcyjnego, nowoczesnego i 

bezpiecznego serwisu PKO Junior o walorach edukacyjnych.
• Łączy edukację z zabawą i jest partnerem dziecka w nauce zarządzania jego 

pierwszym budżetem.
• Otrzymuje poradnik dla rodzica, zawierający wskazówki jak uczyć dzieci oszczędzania.
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Dotychczasowe działania PKO Banku Polskiego 
z zakresu edukacji ekonomicznej najmłodszych

PKO Bank Polski od wielu lat prowadzi działania z 
zakresu edukacji ekonomicznej dla dzieci i ich 
rodziców:

• Poradnik ekonomiczny dla najmłodszych „Brawo 
Bank” – również w wersji na tablety i smartfony.

• Edukacyjne audycje radiowe w Programie 
I Polskiego Radia pod hasłem „SKO – Słuchaj, 
Kalkuluj, Oszczędzaj”.

• Grupa Szkoły Oszczędzania w serwisie Nasza 
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• Grupa Szkoły Oszczędzania w serwisie Nasza 
Klasa (nk.pl/sko) – zrzeszająca ok. 65 tys. 
użytkowników.

• Platforma blogowa dla szkół szkolneblogi.pl oraz 
scenariusze lekcji o finansach.

• Filmy edukacyjne dla dzieci 
YouTube.com/skoedu.

• Książeczka-przewodnik po świecie finansów 
http://www.pkobp.pl/sko/lokatka.



Dziecko w świecie finansów 

Katarzyna Sekścińska



Rozumienie pojęcia „pieniądz” i zasad wymiany 
handlowej a wiek dziecka

3-4 lata 4-5 lat
Do 6. roku 
życia

7-9 lat 9-10 lat 11-15 lat

Brak 
zrozumienia 
pojęcia 
„pieniądz”.

Początek 
rozumienia 
pojęcia 
pieniędzy – w 
odniesieniu do 

Kupowanie ma 
charakter 
rytualny, 
początki 
zrozumienia 

Początki rozumienia 
pojęcia reszty i 
podstawowych 
zależności 
ekonomicznych.

Świadomość 
możliwości 
kupowania nie 
tylko w 
sklepie, 

Logiczne 
powiązania, 
zrozumienie 
kosztów 
producenta, 
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Źródło: Straus 1952 i Berti, Bombi, 1988

odniesieniu do 
kupowania; 
1 pieniądz = 1 
towar.

zrozumienia 
adekwatności 
wartości 
przedmiotu i 
zapłaconej 
ceny.

ekonomicznych. sklepie, 
stałość 
wartości, 
wzbogacenie 
wiedzy 
ekonomicznej 
o nowe 
elementy.

producenta, 
tworzenie 
spójnego 
systemu.



Rozumienie funkcjonowania banków 
a wiek dziecka (1/2)
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Źródło: Zysk za: Gasparski, 1991
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Rozumienie funkcjonowania banków 
a wiek dziecka (2/2)

4-6 lat
• Mogę z banku wziąć, ile chcę.
• Wiem, co to bank.
• Nie wiem, co to konto bankowe.
• Tam można włożyć pieniądze, żeby ich od razu nie wydać.
• Tam się robi pieniądze.

1

7-9 lat

2
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• Nie mogę wziąć, ile chcę.
• Wiem, co to bank i konto bankowe.
• Tam można włożyć pieniądze, żeby ich od razu nie wydać.
• Mogę zyskać procent moich pieniędzy.
• Pieniądze w banku są bezpieczne.

10-12 lat
• Wiem, co to bank i konto bankowe.
• Wiem, co to konto internetowe
• Wiem, co to oszczędzanie i lokata.
• Wiem, co to odsetki.
• Wiem, co to procent.
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Źródło: Maison i in., 2011



Czym wyjaśniany jest rozwój wiedzy 
ekonomicznej?

Dojrzewanie poznawcze 

m.in.
Straus 1952
Berti, Bombi, 1988
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Interakcje z otoczeniem

Teoria społecznego uczenia się Bandury (2007)

• Rola społecznych relacji.
• Rola kontaktów z instytucjami finansowymi.
• Rola obserwacji zachowań finansowych. 
• Rola własnych doświadczeń.



Jakie działania można podejmować?

• Socjalizacja ekonomiczna w rodzinie wyjaśnia nawet 19% zmienności w kształtowaniu się postaw i 
zachowań oszczędnościowych.

• Rola przykładu rodziców a przede wszystkim matki (Otto, 2009; Trzcińska 2013).

• Regularne kieszonkowe – 30% polskich dzieci (Ipsos, 2010).

• Rozmowa o pieniądzach – w Polsce niewielki odsetek rodziców (Kupisiewicz, 2004).

• Włączanie dzieci do podejmowania decyzji ekonomicznych w tym zakupowych (Niesiobędzka, 2010).

• Podejmowanie działań oszczędnościowych (skarbonka, SKO etc.).
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• Wynagradzanie za dodatkową pracę.

• Oglądanie programów edukacyjnych.

• Gry edukacyjne.



Podejmowanie działań oszczędnościowych 
przez dzieci (skarbonka, SKO etc.) (1/2)
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Podejmowanie działań oszczędnościowych 
przez dzieci (skarbonka, SKO etc.) (2/2)

Jak oszczędzają dzieci?

• 93% dzieci 8-11 lat deklaruje, że warto oszczędzać.

Główne motywy oszczędzania:

• Na konkretny cel - nawet 78%.

• By zapewnić sobie płynność finansową  - 33-36%.
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Czy warto uczyć oszczędzania?

Zdecydowanie tak, bo uczy:

• Odraczania nagród.

• Gospodarowania pieniędzmi.

• Planowania i kontroli wydatków.

• Wytrwałości.

Myślenie o pieniądzach wydłuża czas oczekiwania na nagrodę i zwiększa wytrwałość w realizacji zadań 
(Gąsiorowska i in. 2013, Sekścińska i Trzcińska, 2013).



Oferta PKO Junior - szczegóły



Proces zakładania rachunku PKO Konto Dziecka

1 2 3

• Rodzic podczas jednej wizyty w oddziale Rodzic otrzymuje zestaw • Rodzic przekazuje dziecku 
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• Rodzic podczas jednej wizyty w oddziale 
PKO Banku Polskiego zakłada rachunek 
PKO Konto Dziecka. Wymagany jest 
numer PESEL dziecka i jeden z jego 
dokumentów:

• Doradca powiązuje ROR rodzica z PKO 
Kontem Dziecka oraz kartotekę rodzica z 
kartoteką dziecka.

Rodzic otrzymuje zestaw 
startowy zawierający:
• List przewodni
• Książeczkę edukacyjną dla 

dziecka
• Poradnik dla rodzica
• Wizytówki
• Arkusz naklejek
• Płytę CD (z regulaminami)

• Rodzic przekazuje dziecku 
numer klienta i hasło 
pierwszego logowania.

• Dziecko loguje się do 
serwisu PKO Junior 
i zmienia hasło. Dziecko 
może również nadać swój 
własny login.



Serwis internetowy PKO Junior – junior.pkobp.pl

Drugi w Polsce (obok SKO) i prawdopodobnie 
jeden z pierwszych na świecie serwis 
bankowości internetowej dla najmłodszych –
animowany, udźwiękowiony, z możliwością 
personalizacji. Uczy oszczędzania i zarządzania 
swoimi oszczędnościami poprzez zabawę.

Główne funkcjonalności serwisu:
• Skarbonki
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• Skarbonki
• Odznaki
• Wyzwania
• Doładowania
• Przelewy
• Narzędzia finansowe
• Personalizacja (tapety, dźwięki, przyjazny 

login)

Rodzic ma wgląd w rachunek dziecka i 
kontroluje jego aktywności poprzez dedykowaną 
sekcję do obsługi oferty PKO Junior w serwisie 
bankowości internetowej iPKO.



Czym różni się PKO Junior od SKO?

Adresat produktu
• Dzieci poniżej 13 roku życia

• Rodzice

• Szkoły podstawowe 

• Uczniowie (dzieci 6-13 lat)

• Rady Rodziców w szkołach uczestniczących 
w SKO
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Po osiągnięciu danego 
wieku automatyczne 
przekształcenie rachunku 
(jedna umowa)

Tak (PKO Konto Dziecka -> PKO Konto 
Pierwsze -> PKO Konto dla Młodych -> 
Superkonto Oszczędne)

Nie

Pośrednictwo przy 
otwieraniu rachunku

Wyłącznie rodzic (bez możliwości otwierania 
przez opiekuna prawnego)

Szkoła podstawowa, do której uczęszcza 
dziecko -> następnie zgoda rodzica/opiekuna 
prawnego

Materiały edukacyjne Dla rodziców/dzieci Dla szkoły/dzieci

Legitymacja Nie Tak

Udział dziecka w 
wykonywaniu przelewów 
internetowych

Tak (dziecko inicjuje, rodzic akceptuje) Nie



PKO Junior w przyszłości

Edukacja – gra 
„Przygody Lokatki”

Karty płatnicze 
przedpłacone 

(tradycyjne i naklejki)

„PKO Skarbonka”

Dodatkowe 
funkcjonalności 

serwisu PKO Junior i 
iPKOZdalny proces 

otwarcia rachunku 
PKO Konto Dziecka

Rachunki 
oszczędnościowe 

dzieci

Gry i zabawy dla 
rodziców i dzieci




