ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЕКТ в UniCredit Bank (ПАТ«Укрсоцбанк»)
ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КОМПАНІЇ
• власний процесінговий центр дозволяє
забезпечити стійку та безперебійну роботу
карток та банкоматів банку, оперативно
обслуговувати операції та розрахунки по
картах;
• зменшення витрат та робочого ресурсу
Компанії у порівнянні з виплатою заробітної
плати готівкою;
• можливість організації процесу видачі
карток на території Компанії;
• безпека
здійснення
безготівкових
розрахунків в сучасній системі Інтернетбанкінгу;
• підвищення лояльності Співробітників за
рахунок привілеїв і спеціальних умов
обслуговування;
• відсутня необхідність попереднього надання
копій документів Співробітників для випуску
карт;
• можливість встановлення банкомата на
території підприємства в індивідуальних
випадках.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ
• обслуговування зарплатного рахунку в
стабільному та надійному європейському
банку;
• інноваційні рішення для зручності та
безпеки використання рахунку:
• сучасний та багатофункціональний Інтернетта мобільний банкінг;
• SMS-банкінг з можливістю здійснення
операцій за платіжною карткою;
• безконтактні та Чіп-картки, що гарантують
швидкість та безпеку розрахунків;
• програми
лояльності
за
кредитними
продуктами;
• безкоштовне зняття готівки в будь-якому
банкоматі по Україні;
• індивідуальні умови обслуговування для
ТОП-менеджерів компанії.

КРЕДИТИ НА СПОЖИВЧІ ПОТРЕБИ –
НАЙДЕШЕВШІ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛІВ ЗАРПЛАТНИХ КАРТОК
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КРЕДИТНА КАРТКА
«КРЕДИТКА»
безкоштовний випуск;
сума ліміту – до 400%
середньомісячної заробітної
плати, максимально 50 000
грн.;
пільговий період – до 45
днів;
відсоткова ставка – 0,1%
річних;
після закінчення пільгового
періоду плата за
користування кредитом –
3,17% на місяць;
безготівкові розрахунки в
торгово-сервісній мережі –
0%.

ОВЕРДРАФТ
Встановлюється на зарплатну
картку співробітника:
• сума ліміту – до 100%
середньомісячної заробітної
плати, максимально 50 000
грн.;
• мінімальний платіж –
нараховані відсотки;
• відсоткова ставка – 3,17% на
місяць;
• безготівкові розрахунки в
торгово-сервісній мережі –
0%;
• дострокове погашення
кредиту – 0%.

ЕКСПРЕС-КРЕДИТ
ГОТІВКОЮ
• кредитування без застави –
до 90 000 грн., без довідки
про доходи – до 40 000 грн.;
• термін кредиту – до 5 років;
• відсоткова ставка – від
0,01%, щомісячна комісія –
від 0%;
• дострокове погашення
кредиту – 0%.

ДОДАТКОВИЙ ПРИБУТОК
Додатковий прибуток у вигляді відсотків за поточним картковим рахунком «Ощадний+» або картковим депозитом «Активний»!

ПОТОЧНИЙ КАРТКОВИЙ
РАХУНОК «ОЩАДНИЙ+»

КАРТКОВИЙ ДЕПОЗИТ
«АКТИВНИЙ»

• вільне користування коштами – необмежене поповнення рахунку та
зняття грошей без втрати відсотків;
• Нарахування відсотків до 12% річних;
• цілодобовий доступ до коштів за допомогою Інтернет/SMS-банкінгу
або банкомату;
• можливість підключення послуги автоматичної сплати рахунків;
• можливість підключення послуги «Скарбничка», яка автоматично
перерахує будь-яку суму від 50 грн. на рахунок «Ощадний» при
кожному надходженні зарплати

• високий щомісячний прибуток до 17,5% річних;
• можливість здійснювати поповнення вкладу за допомогою послуги
«Договірне списання»;
• строк – 3 або 6 місяців;
• виплата процентів на картковий рахунок;
• керування депозитом за допомогою Інтернет- та мобільного банкінгу, а
також банкомату.

ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Скористайтесь простим і швидким способом керувати своїми рахунками та розпоряджатися своїми коштами у будь-якій країні світу,
за допомогою комп’ютера, підключеного до Інтернету або мобільного телефона.
SMS-БАНКІНГ – цілодобовий сервіс з отримання
інформації та здійснення операцій за банківською
платіжною карткою за допомогою SMSповідомлень.
Отримання повідомлень про:
• рух коштів;
• встановлення або зміну кредитного ліміту;
Виконання активних операцій:
• переказ коштів між картками відкритими
UniCredit Bank;
• переказ коштів на/з рахунку "Ощадний+";
• запит доступного балансу на картці.

UNICREDIT MOBILE – це сучасний банківський сервіс, який забезпечує
доступ до Ваших рахунків цілодобово через Ваш смартфон. Достатньо
встановити додаток UniCredit Mobile з офіційного магазину додатків
AppStore чи Google Play та активувати його.

ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ – простий і швидкий спосіб
керувати своїми рахунками та розпоряджатися
своїми коштами у будь-якій країні світу, за
допомогою
комп’ютера
чи
смартфона,
підключеного до Інтернету.
Можливості Інтернет-банкінгу UniCredit Online:
• перегляд балансу;
• виконання грошових переказів;
• управління картами: блокування, замовлення
нових карт;
• здійснення розрахунків за допомогою
платіжних карт;
• оплата мобільного зв’язку, комунальних
послуг;
• переказ коштів між картками Visa /
MasterCard;
• оформлення депозитів он-лайн.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
Річне обслуговування карток Debit Standard, Electron, Classic Unembossed (в т.ч. Instant)

Річне обслуговування карток Standard, Classic (в т.ч. безконтактні та чіп картки) * можливе індивідуальне
погодження

Річне обслуговування карток Gold (в т.ч. безконтактні та чіп картки) * можливе індивідуальне погодження

Комісія за зарахування коштів на карткові рахунки співробітників

• Відкриття рахунку компанії для перерахування заробітної плати – безкоштовно.
• Безкоштовний доступ до модуля «Зарплатний проект» в системі Інтернет-банкінгу.
• Безкоштовне зняття готівки в будь-якому банкоматі на всій території України.
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