ЗАРПЛАТНО-КАРТКОВИЙ ПРОЕКТ
Комплексне банківське рішення для вашої
компанії та працівників

АТ «УкрСиббанк» – частина BNP Paribas Group
BNP Paribas Group - європейський лідер на ринку банківських та фінансових послуг.
Історія BNP Paribas - 168 років.
Група працює у 75 країнах світу на 5 континентах, кількість співробітників перевищує 185 тис. чоловік.
BNP Paribas входить до ТОП - 10 банків світу за обсягом чистого прибутку.
Чистий прибуток акціонерів 7,04 млрд євро.

BNP Paribas – банк №1 в Єврозоні.
Бренд BNP Paribas - №7 у рейтингу
найцінніших банківських брендів світу за
версією Brand Finance 2014. Його оціночна
вартість – 20,2 млрд дол.

BNP Paribas у 2016 р. названий «Найкращим банком у світі» журналом «Euromoney»

УкрСиббанк на ринку України
УкрСиббанк - один найбільших банків України.
25 років на ринку України.
З 2006 року BNP Paribas Group – стратегічний інвестор
УкрСиббанка.
Акціонери УкрСиббанка:
 BNP Paribas Group 59,99 %
 Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 40 %
Статутний капітал УкрСиббанка станом на 01.02.2016 – 5,069
млрд грн.
Кількість клієнтів станом на 01.02.2016:
Понад 1,39 млн – фізичні особи.
Понад 99,4 тис. – підприємства середнього та малого
бізнеса, а також фізичні особи підприємці (ФОП).
420 відділень у всіх регіонах України.
Об’єднана мережа банкоматів УкрСиббанка та банківпартнерів – близько 5 000 АТМ.

ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЕКТ
ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ
Безкоштовні картки для всіх працівників
підприємства (UAH)

Регламент зарахування заробітної плати —
до 19:00

Термін дії зарплатних карток — 3 роки

Багаторічний досвід роботи — 10 % усіх
організацій України довіряють виплату
зарплати нашому банку

Безкоштовне обслуговування бюджетних
організацій
Індивідуальний підхід до комерційних
організацій, гнучка тарифна політика залежно
від фонду оплати праці

Гарантія вчасної виплати коштів та повна
конфіденційність інформації
Персональний менеджер з обслуговування

Одна відомість для зарахування зарплати
працівникам усіх філій підприємства по Україні

ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ STARACCESS
Доступ і контроль коштів без відвідування банку в
режимі 24/7

Автоматичне формування платіжного доручення
для наступного розподілу на рахунки працівників

Автоматичне відновлення бази працівників /
рахунків

Зарахування зарплати до 15 хв. у режимі онлайн
за наявності коштів на рахунку, оплачених податків

Замовлення карток новим працівникам /
відключення звільнених працівників

Високий рівень захисту операцій

ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЕКТ
РІВНІ ПАКЕТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Виділена телефонна лінія в StarContact
Юридичні консультації 24/7
Консьєрж-сервіс від MasterCard
Зняття готівки за кордоном безкоштовно
Три картки Platinum безкоштовно

Медичне страхування за кордоном (опційно)
StarSMS (SMS-банкінг) безкоштовно
Програма привілеїв від MasterCard
Консьєрж-сервіс від VISA

• Страхування майна (опційно)
• Функція PayPass для всіх нових карток MasterCard.
• PayPass — безпечний і швидкий спосіб оплатити покупки. Потрібно
просто прикласти картку до терміналу і не передавати її касирові
• Карткові рахунки в 3-х валютах (гривні,
долари США, євро)
• Накопичувальні рахунки в 3-х валютах
(гривні, долари США, євро)
• Можливість підвищити клас карток
• за рахунок підприємства
• 4 медичні програми страхування
працівників
• Дисконтна програма «Плюсуй з нами»

• Star24 — цілодобовий доступ і
керування коштами через інтернет
• StarContact — цілодобова
підтримка клієнтов по телефону
• Послуги «Постійне доручення»,
«Договірне списання»
Безкоштовне зняття готівки в усІх
банкоматах України
• Можливість опційно вибрати ДМС

ЩО ТАКЕ
ПАКЕТНА
ПРОПОЗИЦІЯ

ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЕКТ
ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Безкоштовне зняття готівки в усіх
банкоматах України
• Накопичувальні рахунки для
заощаджень
• Карткові рахунки в UAH, USD,
EUR* — для вільного доступу до
коштів

Знижки в мережі партнерів за
Програмами:
•«Плюсуй з нами»
•«Колекція привілеїв» від
MasterCard

Послуга консьєржсервісу по всьому світу
в режимі 24/7

• Star24 (інтернет-банкінг для
фізичних осіб) — для управління
коштами через
www.my.ukrsibbank.com
• Star SMS — для контролю стану
рахунку через sms-повідомлення

Автоматичні платежі
і перекази — для погашення
кредиту, поповнення депозиту,
рахунків без відвідування банку

Кредитна картка з
пільговим періодом
для держателів
зарплатних карток

Безконтактні платежі
від MasterCard PayPass

Програми страхування (за бажанням) — майна і медичних
витрат за кордоном. ДМС — добровільне медичне страхування
*Банк відкриває 3 рахунки у валютах (гривні, долари США і євро): зарплатний картковий рахунок у гривнях
відкривається обов’язково, рахунки в иноземній валюті відкриваються за бажанням працівника підприємства.

ОСНОВНІ ТАРИФИ ДЛЯ
ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ
Тарифи для підприємства
Річне розрахунково-касове обслуговування виплат заробітньої плати й інших
виплат (за умови оплачування щорічної комісії за РКО за рахунок суб'єкта
господарювання)

Start

Al

Al Ultra

Al De Luxe

0 грн

239 грн/рік

870 грн/рік

2 326
грн/рік

За домовленістю

Тариф за перерахування заробітної плати й інших виплат працівникам
підприємства
Тарифи для співробітників
Плата за Тарифний план у разі зміни рівня Тарифного плану за ініціативою
Клієнта-співробітника суб'єкта господарювання
(зі щомісячною оплатою комісії за РКО рахунків - на вибір Клієнта)

Start

Al

Al Ultra

Al De Luxe

0 грн

до 30 грн

до 65 грн

до 298 грн

Відкриття та обслуговування пакетної пропозиції
Нарахування відсотків по накопичувальних рахунках

Безкоштовно
5 %грн

Нарахування відсотків по карткових рахунках у гривнях

7 %грн

8 %грн

0% - згідно чинного законодавства

Отримання готівки в банкоматах на території України

Безкоштовно

Отримання готівки в банкоматах інших українських банків у гривнях

Безкоштовно

Отримання готівки в касі УкрСиббанку в гривнях

4 грн

Отримання готівки в касі УкрСиббанку в доларах США і євро
Страхування майна і медичне страхування при виїзді за кордон (грн/міс.)
Перекази коштів з карткового рахунку працівника на інший картковий рахунок
через банкомат УкрСиббанку
Розрахунки карткою в торгових мережах та в інтернеті

9 %грн

2 грн

2 грн

2 грн

Безкоштовно
-

3 грн

20 грн

0,5 % min. 5 грн
Безкоштовно

34 грн

КРЕДИТНА КАРТКА З ПІЛЬГОВИМ
ПЕРІОДОМ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Оформлення кредитної
картки:

Безкоштовно

Термін дії кредитного
ліміту:

До 12 місяців с можливістю встановити
на новий термін

Сума кредитного ліміту:

До 300 % від зарплати (max до 50 000
грн)

Валюта овердрафту:

Гривні

Річна відсоткова
ставка:

0,0001 %

Комісія за
використання
кредитного ліміту:

4 % щомісяця

• зробити велику покупку, не відкладаючи
на неї гроші довгий час. Крім того,
кредитна картка дарує спокій у
несподіваних ситуаціях — це
додатковий гаманець «про всяк
випадок».

Пільговий період:

До 56 днів безкоштовного використання
кредитного ліміту

• Не стягується комісія за оплату карткою в
торгово-сервісній мережі.

Графік погашення:

Щомісячний, до 25 числа кожного місяця:
погашення 10 % від суми забогованості +
нараховані проценти й комісії. Після
погашення внесена сума знову стає
доступною для використання.

Види забезпечення:

Без забезпечення

Вік клієнта:

21–58 років на момент подачі заяви

З кредитною
карткою можна

• Оформлення картки займає лише 20
хвилин.

Основні правила безпеки використання платіжних карт:

Безпека
Використання
платіжної картки

Не передавайте платіжну картку стороннім особам.
Завжди зберігайте ПК і реквізити ПК в надійному місці.
Не повідомляйте стороннім особам номер карти, термін дії, секретний код (CVV2 / CVC2),
ПІН-код, паролі до систем проведення розрахунків по ПК в мережі Інтернет та додаткові
дані (наприклад, ім'я та прізвище власника картки).
Не відповідайте на підозрілі дзвінки, смс-повідомлення, листи з проханням надати дані по
ПК.
Підключіть послугу «SMS-інформування» і оперативно отримуйте інформацію про операції
з використанням ПК.
Встановіть мінімально необхідний ліміт на проведення операцій в мережі Інтернет.
При оплаті товарів і послуг тримайте карту в полі зору, щоб будь-яка оплата здійснювалася
в Вашій присутності. Або ж використовуйте карти з безконтактної технологією здійснення
платежу, наприклад, Contactless (PayPass) від MasterCard®. Це дасть можливість
здійснювати покупку «в один дотик», не передаючи карту касирові.
Перейдіть на використання карт з чіпом. Секретні дані на чіпових картах зберігаються не
на магнітній стрічці, а в процесорі-чіпі з використанням складних алгоритмів шифрування,
що максимально підвищує рівень захищеності коштів на картковому рахунку.
Чи не записуйте ПІН-код в доступних іншим особам місцях, особливо на самій карті і на
предметах, які зберігаються разом з картою.
Використовуйте захищений канал https: // для проведення операцій в мережі Інтернет.
Використовуйте складні паролі для проведення операцій в мережі Інтернет, періодично
міняйте їх.
Перевіряйте комп'ютер за допомогою антивірусних програм:

Завжди залишайтесь на зв'язку з Банком: 0 800 505 800 або 729.
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BNP PARIBAS + AXA СТРАХУВАННЯ
АХА У СВІТІ
 Страховий бренд No 1 у світі 6-й рік поспіль (за
рейтингом Interbrand)
 Найбільша страхова компанія у світі за нетто-преміями
(за даними АМ Best)

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА
 Покращення соціального пакету для працівників
 Зважене поєднання ціна/якість у стандартних

програмах

страхування
 Вартість

медичної

страховки

нижча,

ніж

аналогічні

 Стабільні показники рейтингових агентств:

програми на ринку

 Standard & Poor’s: AA — «стабільний рівень»

 Зручний в оформленні і використанні комплексний продукт

 Moody’s: Aa3 «стабільний рівень»

 Оптимізація структури витрат, при залученні витрат на

 Fitch: AA— «стабільний з перспективою»

медичне страхування у вартість обслуговування зарплатного
проекту (віднесення на валові витрати)

АХА В УКРАЇНІ
 Лідер страхового ринку України за результатами 6
місяців 2014 року*:
 No 1 за збором премій на ринку фізичних осіб
 No 1 за збором чистих страхових премій
 No 1 за збором страхових платежів В УКРАЇНІ
 No 1 за обсягом страхових відшкодувань
*Згідно з даними журналу Insurance TOP

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЗАСТРАХОВАНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
 Інформаційна

і

консультаційна

допомога

з

медичного

обслуговування
 Застрахований

не

веде

жодних

взаєморозрахунків

з

медичним персоналом і медичними установами
 Усіма

витратами

займається

ассистанс

Якісне медичне обслуговування застрахованого в зручниий час
 Застрахований

максимально

звільнений

від

вирішення

поточних питань із медичною допомогою, цим займається
ассистанс

ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ
СТРАХУВАННЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
ВІД КОМПАНІЇ AXA СТРАХУВАННЯ
Програми
Страхова сума на одного застрахованого, грн
Страховий платіж, грн

А

В

С

D

15 000

20 000

50 000

100 000

281

502

1 105

4 920

Опції

Ліміти в грн

15 000 (державні і
відомчі клініки)

15 000 (державні і
відомчі клініки)

20 000 (державні,
відомчі + приватні
клініки)

20 000 (державні,
відомчі + приватні
клініки)

Швидка медична допомога

Опцію не
включено

5 000 (державні і
приватні клініки)

5 000 (державні і
приватні клініки)

У рамках
страхової суми

Діагностика і лікування критичних захворювань

Опцію не
включено

Опцію не
включено

25 000

25 000

Плановий стаціонар

Опцію не
включено

Опцію не
включено

Опцію не включено

30 000

Амбулаторно-поліклінічна допомога

Опцію не
включено

Опцію не
включено

Опцію не включено

У рамках
страхової суми

Невідкладна стаціонарна допомога

Тарифи

УМОВИ
СТРАХУВАННЯ
Страхова
сума, грн

Страховий
тариф, %

Платіж, UAH
(за період
страхування)

«Пульс»

10 000

0,05

5

«Жити здорово»

20 000

0,09
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Програми страхування

ТЕРИТОРІЯ ДІЇ :

вся Україна
(крім АР Крим, м. Севастополь, а також
територія з особливим статусом)

Наші клієнти:

Наші ЗКП у 2016р.:

НАШІ КОНТАКТИ ІНФОРМАЦІЯ
На сайті банку www.my.ukrsibbank.com
За телефоном інформаційної служби 0 800 505 800

Контакти:

