
Najlepiej abyś zabezpieczył swoje dziecko i w kartę 
i w gotówkę. Np. 3⁄4 funduszy niech będzie na karcie, 
a 1⁄4 w gotówce. Plastikowy banknot możesz szybko 
zasilić, jednak zdarzają się np. sklepy, w których nie da się 
nim zapłacić. Wtedy nieocenione stają się monety. 
Najważniejsze jednak, żeby wyposażyć dziecko 
w niezbędną wiedzę. Wówczas wyjazdy będą nie tylko 
udane, ale i bezpieczne!

Ustalcie budżet

 Pierwszy samodzielny wyjazd to świetny moment, aby wprowadzić je w świat finansów i 
przeprowadzić wstępną pogadankę na temat gospodarowania swoimi pieniędzmi.

Na początek wspólnie zastanówcie się jaki budżet będzie potrzebny Twojemu dziecku na wyjazd. Ustalcie 
dzienny limit wydatków. Pozwól zaangażować się dziecku, weź pod uwagę jego opinie i sugestie. Gdy ustalicie 
budżet, czas pomyśleć nad tym w jaki sposób dziecko będzie dysponować swoimi pieniędzmi.

Jeśli uznasz, że dziecko jest na to gotowe, załóż mu konto – najlepiej w swoim banku, by szybko przelewać 
pieniądze – i pozwól operować kartą do bankomatu. Z jej pomocą łatwo opłaci zakupy. Możesz także 
ściągnąć mu aplikację na telefon i nauczyć generować kod BLIK. Wcześniej opowiedz w jaki sposób 
bezpiecznie korzystać z tych metod. Wspólnie przećwiczcie wyciąganie pieniędzy z bankomatu, zarówno 
kartą jak i blikiem. Daj jasno do zrozumienia, żeby nie podawał nikomu przypadkowemu kodu BLIK. Uczul 
dziecko także, że karta zawsze powinna być w portfelu lub przeznaczonym do tego futerale, a nigdy w 
miejscu widocznym – np. w przezroczystym etui. Bardzo złym pomysłem będzie także zapisywanie PIN. 
Wymyślcie taki kod, aby dziecko nie miało kłopotu z jego zapamiętaniem. Dużą zaletą korzystania z karty 
jest to, że w przypadku nieprzewidzianych wydatków szybko i sprawnie zasilisz konto dziecka. Dodatkowo,
w przypadku zagubienia karty można ją łatwo zastrzec.

Pierwszy samodzielny wyjazd dziecka
Checklista do rozmowy o pieniądzach

Karta lub BLIK

Jeśli zdecydujecie, że Twoje dziecko w podróż zabiera jedynie „fizyczne” pieniądze, ustal z nim zasady. 
Przede wszystkim nie może stale nosić przy sobie całej gotówki. Zaraz po dotarciu na miejsce, niech schowa 
je w bezpiecznym miejscu. Na swoje codzienne wojaże lepiej zabierać tylko tyle ile zakładał ustalony na 
dzień limit. Dodatkowo warto, aby Twoja pociecha miała przy sobie jakąś dodatkową sumę, którą będzie 
mogła wydać tylko na nieprzewidziane wydatki. Pamiętaj jednak, że dzieci są tylko dziećmi i może zdarzyć 
się, że wyda te pieniądze. 

Gotówka

Podsumowując...  


