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Вид операції

Плата за зарахування коштів на поточні рахун
нки працівників

Тариф

0,00%

Розрахунок платіжною карткою за тов
вари та послуги

не тарифікується

В
Випуск/подо
/
овження картки

не тарифікується
фі

Видача готівки в банкоматах та ка
асах Ощадбанку

не тарифікується

Видача готівки в мережі банкоматів інших українських банків

арахування процентів на залишок коштів на рахунку за послугою “Мобільніі заощадження”
(річних)
Підключення до системи WEB – банкінг/
/ Mobile-банкінг

1 5%+5 грн/не тарифікується
1,5%+5

9%
не тарифікується

кредит
ред тування
у а
співро
обітників
• відновлювана кредитна лінія
• розмір кредитуу:
– до 4-х заро
обітних плат (працівники)
– до 6-и заро
обітних плат (керівники)
• пільговий пер
ріод тривалістю 30 календарних днів,
днів протягом якого
проценти за розрахунок
р
кредитними коштами в торговельній мережі
нараховуватим
муться за ставкою 0,001% річних
ихованих додаткових комісій
й
• відсутність при
диту 30% річних
• ставка по кред

пільгове
л о е кр
р
ред
редитування
у а
до 30
0 днів*
Співробітники можуть отримати кредитт до 30 000 гривень на вигідних умовах
Наприклад:
р
д 2 квітня Ви здійснили
д
покупку
у у за р
рахунок
у
кредитних
р д
коштів в магазині,,
розрахувавшись платіжною карткою на сум
му 800 гривень. До 1 травня Ви фактично
користуєтесь кредитними коштами безкош
штовно*. При зарахуванні коштів на рахунок
1 травня і автоматичному погашенні суми кредиту, кредитна лінія стає доступною у
повному обсязі.
обсязі

Доступно кредитних коштів
30 000 грн

Доступно кредитних коштів
29 200 грн

2 квітня
Покупка = 800 грн

ється на увазі процента ставка в розмірі 0,001% річних
ля закінчення пільгового періоду, у разі не погашення заборгованості процента ставка – 30% річних
х

Доступно кредитних коштів
30 000 грн

1 травня
Повернення кредитних коштів
800 грн

