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Raiffeisen Bank a sprijinit financiar aparitia primului manual si a unui caiet de educatie financiar-bancara, care vor
putea fi utilizate in scolile romanesti, se arata intr-un comunicat al Raiffeisen Bank.

Cartea si caietul „Banii pe intelesul copiilor“ se adreseaza elevilor din clasele a III-a si a IV-a. Ce sunt banii,
cum pot fi acestia inmultiti sau ce este un card sunt intrebari la care se pot gasi raspunsuri detaliate si explicatii
simple, adaptate varstei copiilor. Cartea si caietul „Banii pe intelesul copiilor“, scrise de doctorul in economie Ligia
Georgescu-Golosoiu, au fost lansate vineri, in Capitala. „Cred ca facem un lucru important pentru educatia
copiilor nostri. Este clar ca orice sistem de invatamant modern trebuie sa pregateasca generatiile de astazi si pe
cele viitoare in domeniul financiar-bancar, astfel incat fiecare copil sa dispuna de un cont bancar in care sa
economiseasca bani si din care sa efectueze plati pentru nevoile sale. Viata multora dintre noi ar fi fost poate mai
simpla daca am fi beneficiat inca din copilarie de unele informatii referitoare la economisire, dobanzi sau rolul
bancilor“, a declarat Steven van Groningen, presedinte Raiffeisen Bank. „Este foarte important atat pentru copiii
nostri, cat si pentru dascalii lor sa dispuna de cunostinte in domeniul financiar-bancar, avand in vedere ca, astazi,
in literatura de specialitate, nu a fost abordat acest subiect pe intelesul celor mici. Imi sunt foarte dragi aceste
carti si consider ca prin modul lor de prezentare teoretic, ilustrativ, prin jocuri distractive, rebusuri si desene de
colorat pot sa contribui la obtinerea unei performante a culturii bancare si a progresului economic in general“, a
spus Ligia Georgescu-Golosoiu, doctor in economie, expert in cadrul Bancii Nationale a Romaniei.

Raiffeisen indeamna la economisire
Raiffeisen Bank ofera o gama completa de servicii si produse de calitate pentru persoane fizice, IMM-uri si
companii mari. Banca are peste doua milioane de clienti de retail (dintre care peste 120.000 IMM-uri) si peste
4.400 clienti corporatii mari si medii. Pe timp de criza, specialistii Raiffeisen va recomanda sa economisiti. Unul
din produsele pe care le puteti alege este depozitul in lei de la Raiffeisen, pe care il puteti deschide pana de
Revelion, pe 3 luni, cu rata fixa si capitalizarea dobanzii la scandenta, pentru care puteti primi o dobanda de
13,80 la suta. Criza nu-i va lasa fara serviciu pe angajatii Raiffeisen Sibiu. Raiffeisen Banca pentru Locuinte,
cunoaste, in luna decembrie, in plina criza, succesul cel mai mare, conform unui interviu acordat in exclusivitate
pentru Monitorul de Sibiu, de catre directorul general Raiffeisen Sibiu si Alba, Monica Ducu.

