Запитання для проведення кваліфікаційної атестації
за професією «Касир (в банку)»

1. Що називається лімітом каси?
2. Що називається платіжним дорученням?
3.З якого дня починають нараховувати відсотки на депозит?
4.Що називається кредитом?
5. В який період пред'являють до оплати в банк чек з чекової книжки ?
6. Який термін дії чекової книжки?
7.Протягом якого періоду банк платника приймає платіжне доручення?
8. Хто є власником платіжної картки?
9. Що таке персоніфікація платіжних карток?
10. Які мають бути такі реквізити на бандеролі при формуванні пачок ?
11.Як класифікуються платіжні картки за методом нанесення
ідентифікаційних даних на карту?
12.Якого кольору мають бути дві смуги на бандеролях банкнот номіналу 100
грн.?
13. Якого кольору мають бути дві смуги на бандеролях банкнот номіналу 5
грн.?
14. Якого кольору мають бути дві смуги на бандеролях банкнот номіналу 50
грн.?
15. За який період повинні бути відбиті на рахунках бухгалтерського обліку
документи, що надішли в банк протягом визначеного часу?
16. Як поділяються платіжні банкноти і монети ?
17. Який закон регулює банківські відносини в Україні?
18. Після опанування якої інструкції касир може отримати допуск до роботи
з готівкою та іншими цінностями ?
19. Який документ оформляється під час виявлення недостачі ?

20. Які дві основні форми розрахунків використовують в Україні?
21. Дайте визначення терміну «вклади (депозити) на вимогу (до
запитання)»?
22. Дайте визначення терміну «вклади (депозити) строкові»?
23. Як називається сторона, яка надає кредит?
24. Як називається сторона, яка одержує кредит?
25. Що називається кредитоспроможністю позичальника?
26.Кому надається споживчий кредит?
27.Що таке споживчий кредит?
28.Що називається іпотечним кредитом?
29.Який рахунок відкривається банком клієнту для зберігання грошей та
проведення розрахункових операцій?
30.Які дані необхідні для ідентифікації клієнта?
31.Хто такі нерезиденти?
32.Хто такі резиденти?
33. Як називається паперовий документ,який підтверджує здійснення
операцій з використанням платіжної картки ?
34.Назва коду, який відомий лише держателю платіжної картки і потрібний
для його ідентифікації під час здійснення операцій з використанням
платіжної картки?
35.Назва комплексу операцій, що охоплює визначення справжності та
платіжності банкнот (монет), сортування, перераховування, формування та
пакування відповідно до вимог нормативно-правових актів?
36. Нещасні випадки групові або із смертельним наслідком підлягають
розслідуванню під головуванням?
37. Чи зобов'язаний власник під час укладання трудового договору
проінформувати громадянина про небезпечні та шкідливі чинники на його
робочому мiсцi, про його права i пільги?

38. Хто розслідує i бере на облік нещасні випадки із учнями у період
практики на виробництві під керівництвом посадових осіб підприємства?
39. На роботах із підвищеною небезпекою робітники проходять навчання i
перевірку знань з охорони праці?
40. Вкажіть послідовність відповідальності працівників за порушення
законодавства з охорони праці?
41. До якого виду відповідальності притягнено працівника, якщо йому
оголошено догану?
42. Вступний інструктаж iз працівниками, новоприйнятими на роботу,
проводить?
43. Небезпечними називаються виробничі чинники, вплив яких призводить?
44. Коли проводиться позаплановий (позачерговий) інструктаж з ОП?
45. Засоби захисту від небезпечних i шкідливих факторів: протигази,
навушники, окуляри, ізолюючі костюми, спецодяг i взуття, каски –
називаються?
46. У якому випадку проводиться цільовий інструктаж з ОП?
47. Перша допомога у разі поранення - зупинити кровотечу, запобігти
зараженню, для чого треба?
48. Акт про нещасний випадок на підприємстві за формою Н-1 зберігається у
службі охорони праці протягом?
49. При якому виді відповідальності відбувається відшкодування моральної
шкоди завданої підприємством працівнику?
50. Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить?

