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стаття розкаже про електронну
систему платежів за допомогою автоматів самообслуговування — терміналів. Ви зможете ознайомитись
не тільки з поняттям «платіжних
кіосків», а й з відгуками переможців
акції «Золотий кулон»

Поради від «Скарбниці»
•

стор.
Ё-платёжка — як сплачувати кредити через термінал

•

стор.

Сімейний гаманець
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Весняний пікнік та його тонкощі

Шашлик Пікантний
Смачний рецепт справжнього шашлику від «Скарбниці»

«Кошик покупця»
•

Шалені пропозиції від
«ТехноСкарб»

стор.

Тож тримаючи руку на пульсі новинок, ми стаємо незалежними, самостійними, ми просто економимо найважливіше, що є в житті — ЧАС!
Обираючи електронні технології — ми обираємо наше майбутнє.

В

ідповідь на будь-яке запитання щодо вашого кредиту або
on-line консультацію від менеджера по роботі з клієнтами мережі
ломбардів «Скарбниця» ви можете отримати, зайшовши на наш
сайт www.skarbnica.com.ua.
У лівій колонці знизу знайдіть віконце із написом «чат з оператором»
— і маєте можливість в on-line режимі
отримати відповіді на усі питання. Служба
підтримки працює 24 години на добу, 7
днів на тиждень, усі 365 днів року!

Короткий екскурс у світ справжнього
травневого пікніка

•

Ще вчора ми простоювали довжелезні черги у поштових відділеннях та
банках, щоб сплатити комунальні послуги. Шукали салони мобільного
зв’язку, щоб придбати скретч-картку для поповнення рахунку. А сьогодні всі ці незручності позаду, завдяки автоматам самообслуговування
– платіжним терміналам. Їх кількість невпинно росте. Зустріти їх можна
у будь-якому торговому центрі, на вокзалі, в державних установах чи
освітніх закладах. Користуватися ними феноменально просто та дуже
зручно. Про «металеві кіоски» ви зможете прочитати у цьому номері.

Завжди на зв’язку

Тест розрахований на перевірку вміння економити бюджет кожного із
членів подружньої пари

•

инають дні, роки, століття. Час невгамовно летить, змінюючи
кожну дрібницю на своєму шляху. Речі, такі звичні вчора, сьогодні стають забутими. З’являються нові відкриття, розробки, винаходи. Йти в ногу з часом чи стояти на місці — справа кожного. Але
варто для себе зрозуміти, що лякатись чогось нового не треба. Адже
усі електронні розробки, що вигадує людський мозок, спрямовані на
те, щоб зробити життя комфортнішим та простішим, одним словом,
полегшити його.

А от при потребі сплатити відсотки за кредитом, взятим у мережі ломбардів «Скарбниця», тепер можна скористатись сайтом «Е-ломбард»
або ж терміналами «Ё-платёжка». За допомогою цих двох послуг, клієнти мережі ломбардів «Скарбниця», мають можливість здійснювати
платежі у будь-який зручний час. Про ці послуги також читайте у номері.

Короткий інструктаж, як користуватися терміналом

«Скарбинки - цікавинки»

«Скарбниця» —
майбутнє за новітніми
технологіями
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Отримай кредит на 10 % більше

Цілодобова служба підтримки 0-800-500-555

Також будь-яку консультацію ви можете
отримати і за телефоном
(044) 492-88-88
(цілодобово).
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скарбниця

Новини СКАРБНИЦІ

Вінничани - улюбленці фортуни

К

ожен, хто хоч раз побачив посмішку Фортуни, неодмінно прагнутиме побачити її знову! Яким же приємним є момент слави, момент перемоги, момент першості! І якими же цінними є дари Фортуни. Вона своїх
обранців нагороджує щедро, всіх без винятку.
Компанія «Скарбниця» щоразу дарує своїм клієнтам
можливість «позалицятися» до прекрасної богині удачі, зіграти з нею у нову гру. Відтак у квітні стартуватиме
масштабна акція «Лотерея».
Проходити вона буде у місті Вінниці, в якому вже є 5 відділень мережі ломбардів «Скарбниця».
Лотерея буде проводитися у два етапи: з 23.04.12 до
12.05.12 та з 14.05.12 до 2.06.12, тираж першого розіграшу відбудеться 12.05.12, другого – 2.06.12.
З моменту старту акції «Лотерея», кожен клієнт, який
здійснив будь-яку операцію, отримує лотерейний
квиток. Ось який він має
вигляд:
Щоб стати учасником лотереї, потрібно у день тиражу
передати квиток члену тиражної комісії. Фахівець повторно зареєструє лотерейний
квиток і опустить його в барабан. Після того, як всі квитки
зареєстровані і поміщені в барабан, вони ретельно пере-

«Центр відновлення договорів» тепер за новою адресою

В

ідтепер клієнтам мережі ломбардів «Скарбниця» відновити
втрачені кредитні договори буде
значно простіше та зручніше. Адже
«Центр відновлення договорів»
переїхав у нове місце, за адресою
вул. Тельмана, 4, біля станції метро
«Палац Україна».
Затишне приміщення дасть змогу
кожному комфортніше почувати
себе під час процедури відновлення договору.
Киянам, що втратили свої кредитні договори, достатньо приїхати за
вказаною адресою, написати заяву та договір одразу відновлять.
Регіональним клієнтам варто
звернутися до найближчого відділення мережі ломбардів «Скарбниця» та повідомити
експерту-оцінювачу про втрату. Спеціаліст, в свою чергу,
напише відповідну електронну заяву та через 7 днів клієнт
зможе отримати свій договір на «Головпоштамті». В обох
випадках при собі треба мати документ, що засвідчить
вашу особу.
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мішуються. А потім навмання дістануть квиток, просканують його і
назвуть ім’я переможця.
Все це повторюватиметься ще неодноразово, аж поки не закінчаться призи.
Призовий фонд налічує 20 LCD телевізорів
з 32-дюймовою діагоналлю.
Кожному клієнту мережа ломбардів «Скарбниця» дає один шанс
отримати у подарунок
лотерейний квиток. В
подальшому
квиток
можна буде придбати
за 40 бонусів. І кожен
матиме можливість купити будь-яку кількість лотерейних квитків.
Бонуси списуються з вашого віртуального рахунку при
скануванні лотерейного квитка, під час його видачі. Усе
геніальне — просто. «Скарбниця» дарує тим, кому пощастить 32-дюймового телевізора! Тож, чим більше ви
придбаєте квитків, тим більше буде шансів на виграш.

Комфорт від «Скарбниці»
Кожному з нас важливий комфорт, затишок, зручність,
функціональність. Тож мережа ломбардів «Скарбниця»,
врахувавши усі ці фактори береться до роботи. Для задоволення потреб клієнтів, кожне приміщення буде облаштоване комфортабельними кондиціонерами. Тож у будьяку пору року в відділеннях буде легко дихати.
Клієнти зможуть достойно оцінити новий інтер’єр,
функціональні доповнення та затишок відремонтованих
відділень. Такі кроки компанії свідчать про небайдужість
до кожного члена родини «Скарбниця». Дбаючи про комфорт своїх клієнтів, компанія підтримує імідж одного із
найлояльніших лідерів серед ломбардів нашої держави.
Компанія проводитиме капітальні ремонти у таких
відділеннях:

м. Вінниця
вул. Келецька

м. Бердичів
пров. Тихий

м. Ковель,
вул. Сагайдачного, 6-б

Цілодобова служба підтримки 0-800-500-555

Скарбниця розповідає
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E-Lombard — оплата на відстані
К
редити та відсотки по них треба повертати вчасно. Інакше загрожують додаткові відсотки — зайві
фінансові втрати, це розуміють усі. Але не завжди є змога
своєчасно потрапити у відділення «Скарбниці» для оплати своїх зобов’язань. Ви можете терміново кудись виїхати
з міста — у відрядження, у несподівану відпустку або ж
до родичів. А хтось захворів і не може вийти на вулицю, а
терміни сплати підтискають.
Що ж робити? Мережа ломбардів «Скарбниця» пропонує
своїм клієнтам вихід з такої ситуації. Тепер за допомогою інтернет-сервісу E-Lombard ви зможете сплачувати відсотки за кредит, не виходячи з дому або офісу. Ви
можете перебувати в будь-якій точці земної кулі і не турбуватися про свої фінансові зобов’язання, адже для їх
вирішення потрібен лише інтернет.

За допомогою on-line сервісу E-lombard.com ви
можете:
•

Сплачувати % за кредит прямо на сайті за допомогою
банківської платіжної картки будь-якого українського
банку.

•

Переглядати список своїх договорів застави з детальною інформацією по кожному з них.

•

Розраховувати графік сплати відсотків на будь-яку

майбутню дату (піктограма калькулятора навпроти
інформації за договором).
•

Відстежувати історію ваших оплат, виконаних за допомогою сайту.

А також компанія «Скарбниця» пропонує ще один оптимальний спосіб: формувати рахунок для сплати своїх
фінансових зобов’язань у касі будь-якого українського банку та друкувати платіжну квитанцію з заповненими полями, необхідними касиру банку для проведення платежу.
Система оплати через інтернет дійсно зручна і допоможе заощадити масу вашого дорогоцінного часу. Тож
уперед, у світ електронних платежів E-Lombard.com!

Відповіді на найпоширеніші запитання
Як почати працювати з системою E-Lombard?

Чи безпечно це?

Відвідайте ломбардне відділення компанії «Скарбниця», де
Ви укладали договори застави. Маючи при собі документ, що
засвідчує вашу особу, отримайте «Код клієнта» та «Код активації»
для первинної реєстрації на сайті. Крім цього вам необхідно задати ваші особисті «Логін», «Пароль» і «MasterKey», які будете
знати тільки Ви.

Конфіденційна інформація про реквізити вашої платіжної картки
передається через інтернет у зашифрованому вигляді по стандарту SSL-шифрування з використанням стійкої криптографії.
Цей стандарт використовується в усьому світі. Інформація по
вашій картці недоступна навіть для нашого персоналу.

Далі слідуйте підказкам, меню інтерфейсу дуже просте і дружелюбне.

Якщо у вас немає банківської картки, то за допомогою системи E-Lombard ви можете самостійно оформити та роздрукувати повністю заповнену квитанцію для оплати в будь-якому
відділенні будь-якого банку України.

Як швидко зараховується платіж при оплаті за допомогою
банківської картки?
Подовження дії договорів, по яким була проведена оплата
банківською платіжною карткою, відбувається одразу після
здійснення оплати.
Які банківські картки можна використовувати для оплати?
Ми приймаємо платежі за кредитними картками платіжних систем Visa та
MasterCard. Та майте на увазі, що картка MasterCard Electronic (якщо у вас саме
така) не призначена для сплати в інтернеті.

«МОЯ Скарбниця» №2. Травень 2012

Якщо у мене немає банківської картки?

Наша порада: щоб гроші дійшли якнайшвидше, радимо вам
сплачувати через відділення банку Райффайзен Банк Аваль. До
речі, при оплаті фінансових зобов’язань через відділення цього
банку не береться і додаткова комісія банку з платежу.
Якщо у вас ще залишилися питання або вони виникнуть в
процесі проведення оплат, то ви завжди можете звернутися до
цілодобової служби підтримки системи E-Lombard.
On-line допомога. Натисніть на
зображення для розмови з оператором. Або телефонуйте за
номером (044) 492-88-88.

3

МОЯ

скарбниця

Вустами СКАРБНИЦІ

Сплата % через термінал:
швидко та зручно
П

остійне прискорення ритму життя, особливо у великих містах, стало ознакою нашого часу. Певною мірою
в цьому «винні» сучасні технології, розвиток яких змушує
і нас рости над собою — рухатися швидше, приймати рішення за секунди і діяти на випередження. Та саме завдяки новим технологіям все це стає можливим. Сьогодні, як ніколи, розумієш: успіх приходить до тих, хто вміє
встигати вчасно. В цьому шаленому ритмі все менше часу
і сил лишається на щось дійсно миле серцю, тому особливо прикро втрачати дорогоцінні хвилини та сили на осо-

Факти про термінали «Ё-Платёжка»:
1. В даний час мережа нараховує більше 1500 сенсорних кіосків в наступних областях України:
Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській,
Одеській та Чернігівській. Фірмові
термінали «Ё-Платёжка» розміщені у великих торгових мережах:
«Велика Кишеня», «Rainford»,
«Наш Край», «Квартал», «АТБ маркет», «Буми»,
«Кумушка»,
«Союз», «Фора».
2. ТОВ «Платіжка» засновано
у 2007, є одним з лідерів українського ринку платіжних систем.
Прийом і переказ платежів в термінальній мережі «Ё-Платёжка»
здійснює Банк Національний
Кредит, це дозволяє реалізовувати практично будь-які проекти,
пов’язані з рухом грошових коштів.
3. Відсутня комісія при сплаті
відсотків ломбардним кредитам
через термінали.
4. Прийом платежів здійснюється 24 години на добу, 7 днів на
тиждень, без обіду, свят і вихідних.
5. З квітня 2012 року кожен має
можливість оплачувати відсотки
за користування кредитом за допомогою будь-якого терміналу
мережі «Ё - Платёжка», по всій території України.

бисте відвідування ломбардного відділення, у разі якщо
потрібно тільки сплатити відсотки за користування кредитом. Тим паче, що інші платежі (наприклад, поповнення
рахунку мобільного телефону) вже давно здійснюються
нашими співгромадянами через платіжні термінали.
Щоб вирішити цю проблему, зробити зручнішим для клієнта контакт з ломбардом, «Скарбниця» почала приймати гроші через платіжні термінали. Відтепер погасити % за
кредитом можна буквально на кожному кроці, адже платіжних терміналів в Україні стає все більше. Якщо з розумом користуватися «електронними кіосками», економія
часу та сил буде колосальною!
Побачити електронного «касира» можна будь-де: на вокзалах, у торгово-розважальних центрах, супермаркетах,
держустановах, навчальних закладах, станціях метрополітену, тощо. Не потрібно навіть спеціально його шукати,
просто їдьте своїм щоденним маршрутом, на вашому
шляху неодмінно зустрінеться термінал, та не один.
Система сплати через платіжні термінали, яку запровадила мережа ломбардів «Скарбниця», урахувавши
потреби своїх клієнтів у самообслуговуванні при сплаті,
має ряд значних переваг:
1. Економія часу. Суттєво економиться час завдяки
тому, що при такій формі сплати не потрібно стояти у
чергах, знайти термінал можна будь-де, скористатися ним у будь-який час, користуватися «електронним
кіоском» дуже легко, тому платіж здійснюється за лічені хвилини.
2. Зручне територіальне розміщення. Система оплати через термінали набуває постійного розвитку,
з’являється все більше нових «автоматів самообслуговування». Відповідно розширюється територія їх
розповсюдження. Тож натрапити на термінали можна у будь-яких місцях: на АЗС, у торгово-розважальних центрах, вокзалах, бібліотеках, навчальних закладах, метрополітені. За день людина обов’язково
відвідує один із цих пунктів, відповідно автоматично
має можливість здійснити потрібний їй платіж.
3. Комфорт. Запровадження нових технологій значно полегшує наше життя, дає змогу здійснити необхідну процедуру
швидко і в зручний для клієнта час, без зайвого клопоту.
4. Надійність. Людина, навіть досвідчена, може колись
помилитися. Це і є так званий «людський фактор».
Та коли працює «машина», все, зазвичай, — чітко, з
комп’ютерною точністю. У термінала є свій алгоритм
роботи, і збитися з нього він може у край рідкісних
випадках. Тому обираючи систему оплати через термінали, ми страхуємо себе від помилок, що пов’язані
з «людським фактором».
5.
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Автор: Шейкіна Вікторія

Можливість взяти участь в акції та виграти дорого-

Цілодобова служба підтримки 0-800-500-555

Вустами СКАРБНИЦІ

цінний приз. Додатковою перевагою користування
терміналом «Ё-Платёжка» є також можливість виграти одну із 40 золотих прикрас. У квітні відбувалась
акція «Золотий кулон». Сплачуючи % за кредит через
термінал «Ё-Платёжка», клієнти мережі ломбардів
«Скарбниця» вигравали золоті кулони та броші. «Моя
Скарбниця» поспілкувалась із 3-ма щасливими переможцями.
Усі наведені вище аргументи свідчать про те, що
«Скарбниця» дбає про своїх клієнтів, пропонуючи їм
максимально комфортні та зручні умови погашення %
за кредитами. До того ж, при сплаті заборгованості по
ломбардним кредитам через термінали «Ё-Платёжка»
комісія банку (терміналу) не сплачується (якщо на етапі
введення ідентифікаційних даних не було попереджен-
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ня про таку комісію).
Увага! Мова йде саме про сплату % за користування ломбардним кредитом. Щодо сплати тіла кредиту, то наразі
його приймають тільки деякі платіжні термінали, що розташовані на території ломбардних відділень за адресами:
вул. Артема, 76; вул. О Мішуги, 3В; пр-т Перемоги, 104; пр-т
Перемоги, 27а; вул. Щербакова, 45; вул. Старовокзальна,
18 (м. Київ) та вул. Ярослава Мудрого, 7 (м. Біла Церква).
Компанія «Скарбниця» знаходиться у постійному пошуку можливостей для ще більш широкого розповсюдження послуги по сплаті % за кредит через платіжні
термінали. Слідкуйте за новинами та інформацією від
«Скарбниці»! Детальну інформацію про спосіб здійснення платежів через термінали «Ё - платёжка» читайте на стор. 6

Щасливі власники золотих прикрас
Минулого місяця проводилась цікава акція. Варто було лише сплатити відсотки по кредиту у терміналах
«Ё-платёжка» і отримати унікальний шанс — виграти один із 40 золотих кулонів. «Моя Скарбниця» поспілкувалась із щасливими переможцями акції та дізналась про наступне:

«Я обираю сплату відсотків за кредитом за допомогою терміналу. Я з дитинства є цілком самостійною людиною, і мені набагато зручніше робити платежі без сторонньої допомоги. Йдучи на роботу,
я одразу умовно накидаю свій маршрут, і розраховую свій час так, аби встигнути заскочити до супермаркету та сплатити через термінал відсотки. Раніше я не довіряв поняттю «електронні платежі»,
адже тут маєш справу з машиною. Всяке може трапитись, як потім без свідків довести, що правда на
моєму боці. Проте час йде вперед, і я мушу рухатись в ногу з новими технологіями, тому обираю те,
що мені допомагає робити життя зручнішим» …»
Дмитро Грибанов, м.Херсон

«Мені дуже зручно користуватися терміналами, позаяк для мене це: територіальна близькість,
простота у користуванні, відсутність черг, допомога (в разі чого) працівника Call-центру. До понять
«електронні платежі» та «електронні гроші» я взагалі ставлюся дуже лояльно. Це нові технології,
які дуже зручні у використанні. Особистий свій час я економлю на всі 100%. А щодо акції «Золотий
кулон», то це для мене було повною несподіванкою, приємним шоком. Перед 8 березням я їхала
у маршрутці, і тут мені зателефонувала працівниця «Скарбниці» та привітала з виграшем золотої
броші. Я її одразу заклала у ломбард. Згодом, коли я розрахуюсь по кредиту, подарую брошку
своїй маленькій донечці. Дякую «Скарбниці» за таке лояльне відношення до своїх клієнтів»
Наталія Щапова, м. Кременчук

«Термінали – це дуже зручно для мене, коли йду на роботу, вони якраз по дорозі.
Тут все дуже доступно, не виникає жодних питань. Я живу на Дарниці, там у торговому центрі є термінал. Щоправда інколи він може повільно обробляти дані, але
мене все одно влаштовує такий тип сплати відсотків за моїм кредитом. Коли я не
витрачаю час на дорогу в пошуку найближчого відділення ломбарду, мій особистий
час примножується. Щодо виграшу, то я постійно перевіряла ці номери, що потрібні
для розіграшу. Проте я не сподівалася на таку позитивну розв’язку. Коли йдучи по
вулиці, я відповіла на телефонний дзвінок, і почула від дівчини про свою перемогу в акції, то застигла, наче у ступорі. Просто за сплату відсотків через термінали
«Ё- платёжка» я отримала золоту прикрасу з логотипом «Скарбниці»! Тепер із задоволенням користуюсь своїм подарунком»
Олена Білошицька, м. Київ
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Поради від Скарбниці

«Ё-платёжка» —

як сплачувати кредити
через термінал
www.platezhka.com.ua

М

ало хто любить витрачати час у чергах! А тому ми пропонуємо Вам швидкий спосіб
оплати відсотків по кредитах, а також можливість повного погашення тіла кредиту за
допомогою терміналів компанії «Ё-платёжка»!
Як користуватися системою? По-перше, треба знайти найближчий термінал «Ё-платёжка». Якщо ви не знаєте, де їх
шукати, то вам підкажуть в інформаційній службі нашої Компанії за телефонами: (044) 492-8888, 0-800-500-555 (цілодобово), або в інформаційній службі «Ё-платёжка» —
(044) 455-46-06; KYIVSTAR: (098) 983-66-99;
МТС: (099) 651-66-99; Life: (093) 082-66-99.
Далі наводимо покрокову інструкцію по оплаті.
Крок
1.
Виберіть
«Скарбницю».
Знайдіть розділ «Гроші» («Деньги») в меню
терміналу та натисніть на логотип компанії «Скарбниця».

У випадку перевищення
строку користування кредитом мінімальна сума також
буде включати суму відсотків за перевищений строк
користування ломбардним
кредитом.
Максимальна сума — сума
відсотків за фактичний строк користування кредитом.
Якщо сплата здійснюється за допомогою терміналу, на якому дозволено сплачувати тіло кредиту, максимальна сума також буде
включати тіло кредиту. Уважно перевірте відображені на екрані
терміналу дані та натисніть кнопку «Далі».
Крок 4. Внесіть гроші в термінал.
Внесіть до купюроприймача суму
сплати, яка повинна бути не меншою за мінімальну та не більшою
за максимальну суму, що були
вказані на попередньому зображенні. При внесенні кожної наступної купюри, на екрані терміналу буде відображатися загальна
сума. Після внесенні необхідної суми натисніть на кнопку «Сплатити» та дочекайтесь повідомлення про сплату.
Увага! Термінал здачі не видає! Внесені купюри не повертаються!
Крок 5. Все. Оплату зараховано.

Крок 2. Введіть свої дані.
У віконці вводу ідентифікаційних
даних введіть ID та CS договору, що
вказані у правій частині паперового
договору, який Ви отримали у ломбардному відділенні при оформленні ломбардного кредиту.
Якщо ви не маєте при собі договору, але вам необхідно здійснити
платіж, то для отримання даних ID та CS вам достатньо зателефонувати в інформаційну службу «Скарбниці» за номером (044) 4928888 або 0-800-500-555.
Крок 3. Перевірте номер договору і суму боргу.
На екрані «Ваші реквізити» система покаже номер предмету застави та номер договору, які Вам потрібно звірити з номерами, що
вказані на паперовому договорі застави.
Також на екрані «Ваші реквізити» буде показано поточний стан по
вказаному договору у вигляді двох сум:
Мінімальна сума — сума відсотків за один день користування кредитом.
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Останнє зображення на екрані
терміналу надасть інформацію
про успішне зарахування сплати
по договору.
Отримайте чек та зберігайте його
до завершення зобов’язань по
договору. На свій телефон ви отримаєте смс-повідомлення з підтвердженням зарахування суми вашого платежу. А для цього вам
необхідно ввести в терміналі той номер телефону, на який ви бажаєте отримати смс-повідомлення з підтвердженням. Також ви маєте
змогу зателефонувати до ломбардного відділення через 20 хв. і
дізнатися про стан вашого договору.
Варто знати: якщо термін вашого договору закінчився, вироби можуть бути
підготовлені на інкасацію. В такому випадку ваш договір не буде відображатись на моніторі терміналу. Але не забувайте про лояльність компанії
«Скарбниця», зателефонуйте у ломбардне відділення та уточніть стан вашого договору!
Дійсно, дуже просто! А реально це займає часу менше, ніж прочитання даного матеріалу.
Якщо виникнуть запитання, телефонуйте в інформаційну службу «Скарбниці» за номером (044) 492-8888 або 0-800-500-555.
*Сплата тіла кредиту можлива тільки на деяких терміналах, що встановлені
на території окремих ломбардних відділень компанії Скарбниця.

Цілодобова служба підтримки 0-800-500-555

Скарбинки - цікавинки
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Сімейний
гаманець.
Ц

ей тест повинна проходити сімейна пара. Кожен член
сім’ї окремо дає відповідь на питання, а у підсумку підбиваються спільні результати.

1. Хто у вашій сім’ї зазвичай приймав рішення з фінансових питань?
а) батько; б) мати; в) і батько і мати; г) інші.
2. Чи були у ваших батьків:
а) загальні гроші на всі витрати; б) і окремі, і загальні гроші;
в) інший вид грошей.
3. У вашому дитинстві мати працювала вдома, чи поза ним?
а) так; б) ні; в) іноді так.
4. Яку оцінку ви можете дати своєму вмінню вирішувати фінансові проблеми?
а) відмінно; б) добре; в) середньо; г) погано.
5. Якби ви несподівано отримали 50 тис. грн., то:
а) витратили б усе на буденні витрати;
б) відклали б все;
в) оплатили б всі борги й рахунки;
г) частину витратили б, а частину - відклали.
6. Як би ви описали своє ставлення до грошей?
а) їх завжди не вистачає; б) 50/50;
в) витрачаю дуже економно.
7. Яким чином повинні вирішуватися фінансові питання в шлюбі?
а) повинен бути загальний бюджет, але хтось має його регулювати;
б) має бути загальний бюджет і рішення приймаються спільно;
в) у кожного мають бути власні гроші, а на спільні витрати є загальна каса.

Весняний пікнік та
його тонкощі

8. Ви відчуваєте себе добре, витрачаючи гроші на:
а) себе (одяг, розваги, подорожі); б) друзів (подарунки);
в) інших членів сім’ї; г) інші справи.
9. Чи вважаєте ви, що дружина (чоловік) повинні працювати за
фахом?
а) безумовно, так; б) ні;
в) так, за умови належного стану речей у родині.

Інструкції
За кожну відповідь, що збіглася з відповіддю вашої другої половинки, ви отримуєте 10 балів. За кожну відповідь, яка не збігається, але дуже схожа - 5 балів. За зовсім різні відповіді - 0 балів.

Результати тесту
80-100 балів. Ви чудово можете вирішувати «фінансові питання» самостійно. Кожен з вас є професіоналом у збереженні сімейного бюджету.
60-80 балів. Джерелом певних труднощів, можуть стати ваші незначні
здібності у вирішенні фінансових питань, але все можна виправити.
40-60 балів. У вашого подружжя поступово можуть наростати
фінансові проблеми. Це може стати бар’єром, який буде важко
подолати.
Менше 40 балів. Вам не варто робити будь-які, навіть найменші, витрати без поради компетентної людини. У фінансового
становища вашої родини можуть настати не легкі часи.

Шашлик Пікантний

Н

айкращим моментом весни традиційно є виїзд на пікнік. Звичною стравою, що прийнято споживати на природі, давно став
шашлик. Тож сьогодні ви маєте змогу довідатись про маленькі секрети його приготування.
•

Солити м’ясо краще в кінці приготування, тоді воно буде соковитим і м’яким.

•

Для запікання дуже добре брати або м’ясо молодої тварини,
або дуже жирне.

•

До сухого м’яса додають шматочки жиру, сала. М’ясо, перед
запіканням на вогні, також можна змастити рослинною олією.

•

Якщо висипати кілька жмень звичайної кухонної солі на вугілля, це запобіжить утворенню полум’я і кіптяви від капання
жиру на вугілля, та й довше збереже тепло вугілля.

•

Для визначення готовності м’яса, немає необхідності розрізати
його, достатньо натиснути на нього спеціальними щипцями:
м’ясо з кров’ю буде м’яким, з коричневою скоринкою і з нього
виділятиметься червонуватий сік; стейк середньої готовності
на дотик пружний, ззовні рівного коричневого кольору, при
натисканні виділяє рожевий сік; добре просмажене м’ясо коричневе зовні, дуже щільне при натисканні, але не сухе.

А для того, щоб вам не ламати голову, як приготувати смачний
шашлик, «Моя Скарбниця» радить скористатися таким рецептом.

«МОЯ Скарбниця» №2. Травень 2012

М’ясо обмити, нарізати шматочками, лимони нарізати скибочками.
Змішати в посуді паприку, коріандр, кмин, базилік, імбир, корицю,
червоний і чорний перець, мускатний горіх, лавровий лист, оливкову олію, сіль. Покласти свинину, лимони і перемішати з маринадом,
закрити кришкою і поставити в прохолодне місце на 8-12 годин.
М’ясо час від часу потрібно перемішувати. Потім нанизати його на
шампури і готувати 7-10 хвилин, повертаючи шампури навколо осі
кожні 1-2 хвилини, поки м’ясо не запечеться, залишаючись соковитим. Прикрасити часточками лимона.
Необхідні продукти:
Свинина — 1 кг. Лимони — 3 шт. Паприка мелена — 3 ч.л.
Коріандр мелений — 1 ч.л. Перець чорний мелений — 1/2 ч.л.
Перець червоний мелений — 1/2 ч.л.
Мускатний горіх — 1/4 ч.л. Лавровий лист мелений — 1 шт.
Сіль — за смаком. Олія оливкова — 4 ст.л.
Імбир мелений — 1/4 ч.л. Кориця мелена — 1/5 ч.л.
Кмин мелений — 1/5 ч.л. Базилік подрібнений — 2 ст.л.
Споживати із хорошим настроєм.
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Кошик покупця

Шалені пропозиції від «ТехноСкарб»

К

рокуючи супермаркетами, ми зазвичай хаотично переповнюємо
свої кошики покупців непотрібними здебільшого нам товарами.
Купуємось на красиві обгортки, приваблюючі вигуки агентів з продажу,
рекламні ролики. І як в такі моменти було би доречно мати поруч
мудрого та розсудливого порадника, який би пальцем вказав на
корисну та якісну нам річ. Читачам «Моєї Скарбниці» у цьому розуміння
пощастило. Ми підібрали для вас актуальні економ-пропозиції від
мережі магазинів «ТехноСкарб» за привабливими цінами та з не менш
привабливим вмістом.

Samsung E1080

Стандарт:GSM900/1800
Акумулятор:Li-Ion 800мАч
Час роботи в активному режимі: 7,5год.,
врежимі очікування 550 год.
Дисплей:1.43»CSTN, 128 x128пікселів,65тис.
кольорів
Вага:64,5грами
Розміри:107,4x45,5x13, 6 мм

Ціна: від 90 грн.*

Мережа комісійних магазинів «ТехноСкарб», а вони розташовані
більш, ніж у 60-ти містах України, надає можливість недорого придбати
цілком робочу побутову, офісну, аудіо і відео техніку. Така можливість
забезпечується специфікою магазину — «ТехноСкарб» продає саме
комісійну техніку. А це означає, що ціна навіть на нову техніку значно
нижче, на 20-40% ніж в будь-якому магазині – оце економія! Широкий
асортимент техніки (тисячі пропозицій щодня) дозволить вам знайти
відповідну модель серед усього розмаїття товарів.

Sony PSP 1004

Pocketbook 302

Формат: портативний
Ігрове сімейство: Play Station Portable
Дисплей: 4.3дюйми, дозвіл 480x272пікселів
Процесор: 333МГц
Графічний процесор:2Мбвідеопам’ятіeDRAM
Пам’ять RAM:32Мб
Карта пам’яті в комплекті:Memory Stick Duo, 32 Мб
Підтримувані носії:UMD
Підтримувані формати: JPEG, MP3

Габарити: 130x190x13, 8 мм
Дисплей: 6 «, 16 градацій сірого
Процесор: Samsung ® S3C2440 400 МГц
Флеш-пам’ять: 1 Гб
Аудіовихід: 3,5 мм стерео
Формати книг: FB2, FB2.ZIP, TXT, PDF, DJVU, RTF, HTML,
PRC, CHM, EPUB, DOC, TCR
Формати зображення: JPEG, BMP, PNG, TIFF
Формати аудіо: MP3. Вага: 280 г

Ціна: від 760 грн.*

Ціна: від 900 грн.*

*Наявність моделей їх стан і ціну уточнюйте у продавців в магазинах мережі «Техно-скарб».

По горизонталі: 1. Вертикальний транспорт. 2. Дрібний мікроорганізм, збудник заразної хвороби. 3. Танець і одночасно музичний жанр, що зародився в Іспанії. 4. Гори в
Західній Європі. 5. Предмет, в якому носять гроші. 6. Стиль спортивного плавання. 7. Речовина, що покриває зовнішню частину зуба. 8. Використовують
2
для скріплення паперів. 9. Знахар з дипломом. 10. Найлояльніша мережа ломбардів України. 11. Спосіб спілкування в режимі on-line. 12. Бак для пального,
який щільно закривається. 13. Засіб для самостійного здійснення
будь яких платежів.
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Відповіді. По горизонталі: 1. ліфт 2. вірус 3. болеро 4. альпи 5. гаманець 6. батерфляй 7. емаль 8. скрепка 9. лікар 10. скарбниця 11. чат 12.
каністра 13. термінал. По вертикалі: 1. відсоток 2. вінниця 3. кредит 4.
акція 5. золото 6. арифметика 7. лорак 8. морзе 9. застава 10. імя 11.
естет 12. капля

По вертикалі: 1. Те, що сплачують за користування кредитом. 2. Місто, в якому можна виграти 20
LCD телевізорів. 3. Кошти, що надає ломбард. 4.
Вид рекламної активності. 5. Що найчастіше закладають у ломбард? 6. Розділ математики, що
вивчає числа, їх відношення і властивості. 7. Відома українська співачка, учасниця «Євробачення
2008». 8. Азбука з двох знаків. 9. Один із засобів
забезпечення зобов’язань. 10. Тобі дали, а люди
користуються (загадка). 11. Шанувальник всього
витонченого. 12. Маленька окрема частина рідини округлої форми.
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Цілодобова служба підтримки 0-800-500-555

