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ДЕБИТНА КАРТА ЗА ДЕЦА И 
ТИНЕЙДЖЪРИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 7 ДО 18 
години.
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• Удобство и сигурност за детето;

• Обучение във финансова култура и дисциплина от ранна 

детска възраст;

• Надеждност;

• Спокойствие за родителя;

• Вградения чип позволява, картата да се използва за целите на 
пропускателния режим в училище т.е. да замести 
ученическите картите за пропуск.

При желание родителят може да определи дневен/седмичен/месечен лимит на 
средствата с които детето да разполага.

Предимства на картата:
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• Без такса поддръжка за периода на издаване на картата;

• PayPass плащане, без въвеждане на парола до 25 лева;

• Без такса плащане на ПОС ;

• Без такса плащане в интернет;

• Без такса теглене от банкомат в страната;

• Атрактивен дизайн по избор

• Контрол - издава се като допълнителна към картова сметка на 

родителя.

Защо детска карта от Fibank?
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Информация за местоположението на детето. При желание родителите 
ще могат да получават:

• sms или е-mail известие къде и кога детето е направило трансакция;

• достъп до онлайн платформа с възможност за проследяване на  
всички направени от детето покупки;

• достъп до онлайн платформа с възможност за проследяване на  
часовете прекарани в училище – вход/изход /, само в случай, че 
картата се използва за пропусквателен режим в училище – при 
въведен такъв/

Бонус за родителите
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• Силиконова  гривна – поставяйки чипа в нея можете да се разплащате 
само с едно докосване  на гривната до ПОС терминала – парите са 
навсякъде с Вас /на плажа или в клуба/

• Телефон – към картата Ви можете да изтелите приложението на Fibank
и да “внедрите” дигитална карта в смарфона си /NFC/ – така с едно 
докосване на телефона до ПОС терминала се разплащате атрактивно

Навсякъде надежно и без портфейл
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ВОДЕЩИ ПОЛЗИ ЗА РОДИТЕЛЯ ОТ ПОЛЗВАНЕТО НА ДЕБИТНА КАРТА ОТ ДЕТЕ
• Развитие на финансова култура у детето 83%;
• Възпитание на детето в самостоятелност и отговорност;
• Възможност за контрол  над финансите на детето (1/3 от респондентите);
• Възможност детето да има налични средства навсякъде и по всяко време;
• Възможност родителят да получава информация за местоположението на детето.

Нагласи на родителите към продукта:

Над 70% от анкетираните родители декларират склонност да открият 
карта на детето си /тук е по –голям процентът при хората, живеещи в 
провинцията, както и при родители с деца от 14-18 г./

Какво казаха родителите за  продукта?
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Издаване на карти

Вариант 1: 
Учебното 

заведение 
Клон на банката

1. Искане за 
издаване на 
дебитна карта;

2. Копие от личната 
карта на детето;

Местоположение на 
подаване на 
документи:

Необходими 
документи

Получаване на картата:

Вариант 2:
Клон на банката

Първа стъпка Втора стъпка


