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Nicolaus Junior

Nicolaus Bank wdraża produkt dla dzieci w wieku 7-13 lat.
W jego ramach dzieci otrzymają do dyspozycji:

1. Aplikację mobilną Nicolaus Junior, dzięki której będą mogły
rozpocząć swoją przygodę z cyfrowym bankowaniem;
2. Konto (subkonto rodzica), z którym będzie połączona aplikacja;

3. Spersonalizowaną kartę płatniczą.
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Nicolaus Junior
Bankowość dla najmłodszych i Aplikacja

1.

Bankowość dla najmłodszych pozwala gromadzić oszczędności w sposób elektroniczny
poprzez mobilną aplikację, która jest dostępna dla systemu Android na stronie sklepu

Google Play, dla systemu iOS na stronie App Store. Należy ją pobrać, zainstalować,
a następnie założyć profil, by po zalogowaniu móc zarządzać zebranymi środkami;
2.

Aplikacja Nicolaus Junior w najnowszej wersji pozwala uczniom obsługiwać szkolne akcje

oszczędzania - SKO;
3.

Dzięki aplikacji dla najmłodszych każde dziecko ma teraz szansę wkroczyć w świat
bankowości, aby w formie zabawy, pod kontrolą rodzica, odkrywać związek ekonomii
z życiem codziennym. Jest to nauka oszczędzania i zarządzania gromadzonymi
pieniędzmi poprzez zabawę. Pomaga uczyć odpowiedzialności i systematyczności,
wprowadza w świat cyfrowej bankowości.
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Funkcjonalności Aplikacji Nicolaus Junior

W ramach aplikacji Nicolaus Junior dostępne są:

1.

Skarbonki;

2.

Doładowania telefonu;

3.

Konto;

4.

SKO.
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Skarbonki

Umożliwiają zbieranie
pieniędzy przez dziecko
na określone cele

Skarbonkom można nadać
własną nazwę oraz wybrać
obrazek je symbolizujący

Skarbonkom można określić
kwotę i termin, do którego
będą zgromadzone
oszczędności oraz dodawać
środki do skarbonki

Skarbonka w każdej chwili
może zostać rozbita,
a znajdujące się w niej
oszczędności będą
dostępne na rachunku
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Konto
•dostępne na koncie środki pieniężne;
Pod ikoną Konto dziecko
może sprawdzić

•oszczędności zgromadzone w skarbonkach oraz podsumowanie;
•jaki jest numer rachunku użytkownika aplikacji oraz w jakim banku się znajduje;
•udostępnić numeru rachunku swoim bliskim;

Nagrody zdobywane są za aktywność
w oszczędzaniu

• gwiazdki – za założenie nowej skarbonki oraz za każdą kwotę jaka wpłynie na konto;
• puchary – za zgromadzenie 15 gwiazdek oraz zgromadzenie w skarbonce ustalonej
wcześniej kwoty w zaplanowanym czasie.

• zobaczyć wszystkie dane nadawcy – numer rachunku, bank, dane nadawcy;
Szczegółowa historia operacji

• zobaczyć wszystkie dane odbiorcy – numer rachunku, bank, dane odbiorcy;
• zobaczyć szczegóły operacji

• wydrukować wyświetlone informacje za pomocą przycisku Drukuj.
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Doładowania telefonu

Dziecko za pośrednictwem
aplikacji może wysłać prośbę do
rodzica/opiekuna o doładowanie
telefonu

Informacja z prośbą dziecka o
doładowanie telefonu pojawi się
tuż po zalogowaniu
rodzica/opiekuna w serwisie
Internet Banking jako komunikat,
widoczny w liście komunikatów
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Szkolne Kasy Oszczędnościowe – SKO

Jeśli szkoła Twojego dziecka należy do SKO w Nicolaus Banku, to aplikacja
Nicolaus Junior pozwala uczniom obsługiwać ich oszczędności.
1. Nauczyciel dodaje dane dziecka do elektronicznego serwisu;
2. Udostępnia uczniowi kod klasy do aktywacji usługi w aplikacji;
3. Usługa SKO staje się aktywna w aplikacji Nicolaus Junior;
4. Nauczyciel akceptuje profil SKO ucznia;
5. Uczeń fizycznie przynosi pieniądze do szkoły, opiekun SKO ewidencjonuje
wpłaty (w elektronicznej księdze/serwisie w swoim Internet Bankingu do SKO)
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Nicolaus Junior

Aplikacja Nicolaus Junior, to nie tylko SKO!

To właśnie dzięki niej dzieci, które jeszcze nie mogą założyć Wszystkonta, mogą małymi krokami uczyć się
bankowania i oszczędzania w elektronicznych skarbonkach.
Zanim jednak możliwe będzie założenie profilu w aplikacji Nicolaus Junior, niezbędne jest wykonanie kilku
czynności aktywacyjnych, które dostępne są z poziomu serwisu Internet Banking Klienta Indywidualnego menu Nicolaus Junior.
Przygotowane zostały materiały, które ułatwią proces aktywacji i korzystania z udostępnionych
funkcjonalności. Wszystko jest udostępnione na stronie www.nicolausbank.pl oraz www.nicolausjunior.pl

9

