ПРОПОЗИЦІЯ СПІВПРАЦІ
В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТУ
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ФАКТИ ПРО БАНК
ПРОМІНВЕСТБАНК - сила і краса простих
фінансових рішень.
Ми, команда однодумців, перетворюємо Ваші
потреби в наші послуги, змінюючи життя на
краще.
ФАКТИ ПРО БАНК:
✓

95 років досвіду роботи на банківському
ринку;

✓

Входить в ТОП-5 банків за об'ємом
власного капіталу;

✓

Входить до ТОП-10 банків по об`єму
виданих кредитів юридичним особам;

✓

Входить до ТОП-10 банків України по
кількості корпоративних клієнтів;

✓

Входить до ТОП-15 банків по об`єму
депозитів фізичних осіб;

✓

55 відділень і 144 банкомати
«Промінвестбанку» в Україні;

✓

Банк є великим платником податків до
бюджету України і роботодавцем.

ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЕКТ: переваги, які отримує
Організація при відкритті зарплатного проекту
ЕКОНОМІЯ:
✓

Індивідуальний тариф за зарахування
коштів на рахунки співробітників;

✓

Безкоштовне відкриття карткових
рахунків співробітникам.
СЕРВІС:

✓

Персональний менеджер;

✓

Лінія підтримки бухгалтерів;

✓

Дистанційне ведення документообігу
з Банком - «Електронний контракт».
БЕЗПЕКА:

✓

Сертифіковані СБУ апаратні засоби для
роботи в PIB-ONLINE;

✓

Повна конфіденційність виплат;

✓

Безпека платежів в PIB-ONLINE.
ПЕРЕВАГИ РКО:

✓

Бізнес пакети РКО для будь-яких потреб;

✓

Послуга «Експрес - інкасації».

ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЕКТ: переваги, які отримують
співробітники при відкритті зарплатного проекту
ЕКОНОМІЯ КОШТІВ:
✓

Безкоштовне відкриття зарплатних
карток;

✓

Безкоштовне зняття готівки в банкоматі
будь-якого банку.
ДОСТУПНІСТЬ:

✓

Доступ до коштів 24/7 в банкоматах будьякого Банку;

✓

Цілодобовий Контактний центр.
ДОДАТКОВИЙ ДОХІД:

✓

До 6% на залишок коштів на рахунку.
СЕРВІС:

✓

Відкриття зарплатної картки без
відвідування Банку;

✓

Зміна PIN-коду по ЗП-карті в банкоматах
Банку;

✓

Обслуговування карти в будь-якому
відділенні Банку.

ЗАРПЛАТНІ ПАКЕТИ для співробітників Організації
ПЕРЕВАГИ ТАРИФНОГО ПАКЕТУ

ПЕРЕВАГИ ТАРИФНОГО ПАКЕТУ

«ЗАРПЛАТНИЙ+»:
✓ Безкоштовне відкриття картки преміум
класу MasterCard Gold Debit;

«ЗАРПЛАТНИЙ»:
✓ Безкоштовне відкриття карток
МasterCard World Debit;

✓

✓ Додатковий дохід на залишок в розмірі
0,5%;

Безпечний розрахунок карткою з чіпом
та з безконтактною технологією PayPass;

✓ Безкоштовне смс-інформування;
✓ Гарантований додатковий дохід на
залишок в розмірі 6%;

✓ Безкоштовне зняття готівки в банкоматах
будь-якого Банку на території України.

✓ Безкоштовне зняття готівки в банкоматах
будь-якого Банку на території України;
✓ Заощадливе зняття готівки в банкоматах
за кордоном.

УВАГА!!! Здійснити безкоштовний перехід на «Зарплатний +»
можливо по дзвінку в Контактний центр

ПЕРЕВАГИ ЧІПОВАНИХ КАРТОК
ЧІПОВАНА КАРТКА З ТЕХНОЛОГІЄЮ
БЕЗКОНТАКТНОЇ ОПЛАТИ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
✓ БЕЗПЕКУ - вбудований чіп надає високий рівень безпеки,
під час операції передаються унікальні дані, які не
можуть повторно використовувати шахраї. Чіповану
карту неможливо підробити;
✓ ПРОСТОТУ У ВИКОРИСТАННІ - технологія PayPass
один з найбезпечніших і простих видів платежів. Для
розрахунків не потрібно передавати карту в руки
касирові, досить доторкнутися карткою до зчитувального
пристрою;
✓ ЗАХИСТ ВІД ПОВТОРНОЇ ТРАНЗАКЦІЇ - після
операції термінал автоматично відключається, якщо
користувач випадково приклад карту вдруге, подвійна
оплата виключена;
✓ ДОСТУПНІСТЬ - використання в будь-якій частині світу,
так як карта обладнана чіпом, магнітною стрічкою та
технологією PayPass;
✓ ДОДАТКОВИЙ ДОХІД - винагорода у вигляді
Cash-back до 8% від суми безготівкових розрахунків в
торгово-сервісній мережі (аптеки, продуктові магазини,
супермаркети);
✓ СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗНИЖКИ від
компаній-партнерів Mastercard, як в Україні, так і за
кордоном.

МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ ЧІПОВАНОЇ КАРТКИ
РОЗРАХОВУВАТИСЯ БЕЗКОНТАКНОЮ
КАРТКОЮ - ПРОСТО, ДОСТАТНЬО:
✓

ПЕРЕВІРИТИ суму Вашої покупки
вказаної на екрані терміналу;

✓

САМОСТІЙНО ПІДНЕСТИ КАРТКУ
до зчитуючого пристрою для оплати
покупки;

✓

ДОЧЕКАТИСЯ ЗВУКОВОГО
СИГНАЛУ та отримати смсповідомлення на мобільний телефон
про успішну сплату*. Після операції
термінал автоматично відключається.
Тому, навіть якщо користувач
випадково приклав картку вдруге,
подвійна сплата виключена.

*Для оплати на суму понад 500,00 грн. необхідно
ввести ПІН-код. Це є додатковим фактором
безпеки.

КАРТИ З ДОДАТКОВИМ РІВНЕМ БЕЗПЕКИ
УМОВИ ОФОРМЛЕННЯ ПРЕМІАЛЬНИХ
ЧІПОВАНИХ КАРТОК:
✓ УЧАСНИКИ – клієнти банку, які
обслуговуються в рамках зарплатного проекту;
✓ ТАРИФНИЙ ПАКЕТ – картки відкриваються в
Тарифному пакету «Зарплатний+»;
✓ ТЕРМІН ДІЇ КАРТКИ – 24 місяці;
✓

При розрахунку в торгово-сервісній мережі
протягом першого місяця користування
карткою БАНК ПОВЕРТАЄ у вигляді Cashback:

- при розрахунку на суму 3 800 грн./міс.
карткою Mastercard Platinum (chip) - 300 гривень;
- при розрахунку на суму 2 500 грн./міс.
карткою Mastercard Gold Debit (chip) карткою - 200
гривень.

МОЖЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР
✓ Інформація про залишки і рух коштів на
рахунку;
✓ Зміна добового ліміту на операції в торговороздрібній мережі, інтернет;
✓ Підключення сервісу SMS - банкінг;
✓ Активація карти і PIN-розблокування;
✓ Блокування/розблокування картки;
✓ Оформлення заявки на перевипуск картки;
✓ Зміна клієнтських даних (додатковий
мобільний номер);
✓ Послуга «Депозит по телефону»;
✓ Скасування пролонгації депозиту;
✓ Зміна тарифного плану по телефону;
✓ Консультація за продуктами та послугами
Банку, тарифами та діючими процентними
ставками.

0800 21 51 61*
* Дзвінки по Україні зі стаціонарних та мобільних телефонів
безкоштовні

ДЕПОЗИТНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД «ПРОМІНВЕСТБАНКУ»
ДЕПОЗИТНА ПРОПОЗИЦІЯ:
✓ Відсоткова ставка - до 14 % в гривні,
0,1 % в доларах США та 0,1 % в євро;
✓ Мінімальна сума депозиту –
5 000 гривень, 500 доларів США, 500 євро;
✓ Виплата відсотків в кінці терміну та
щомісячно;

✓ При розміщенні вкладу додатково
відкривається платіжна карта – для зручності
отримання процентів за вкладом. Сума
депозиту і проценти перераховуються на
поточний рахунок або поточний рахунок з
можливістю використання платіжної картки;
✓ Гарантія безпеки вкладу завдяки участі Банку
у в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ, МОБІЛЬНИЙ ІНТЕРНЕТ
СИСТЕМА ІНТЕРНЕТ-БАНКА – це
цілодобовий доступ до управління власними
поточними рахунками.
Для початку роботи необхідно безкоштовно
зареєструватися в системі Інтернет-банку на
офіційному www.pib.com.ua.
ІНТЕРНЕТ-БАНК НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ
КЛІЄНТУ:
✓ Відслідковувати стан своїх рахунків;
✓ Оформляти та поповнювати депозити;
✓ Формувати виписки по всіх рахунках в
онлайн-режимі;
✓ Проводити операції по своїх рахунках
відкритих в банку;
✓ Проводити внутрішні та зовнішні
операції на користь третіх осіб;
✓ Контролювати стан кредитних продуктів;
✓ Сплата комунальних послуг, поповнення
мобільного телефону, інтернет;
✓ Формувати запити до служб підтримки
Банку.
Мобільна версія Інтернет- банкінгу доступна на IOS та Android

ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІП-КЛІЄНТІВ
ПЕРЕВАГИ ПАКЕТУ PIB-PERFECT:
✓

Фінансові послуги;

✓

Спеціальні тарифи на розрахунково-касове
обслуговування;

✓

Послуги інкасації (безкоштовно 2 рази в
рік);

✓

Оренда індивідуальних сейфів (знижка 30% власникам пакету).
ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ:

✓

Консьєрж сервіс;

✓

Страховка для виїзду за кордон;

✓

Трансфер в аеропорт/з аеропорту
м. Київ (безкоштовно 2 поїздки в рік).
ДОДАТКОВІ ПРИВІЛЕЇ:

✓

Обслуговування персональним
менеджером в офісі VIP-центру, надання
конференц-залів для проведення
конфіденційних зустрічей;

✓

Цілодобова клієнтська підтримка.

НАШІ КОНТАКТИ

Ви можете розраховувати на нашу
професійну та оперативну підтримку
З повагою,
Відділ організації продажів зарплатних проектів
Контактний центр 0 800 21 51 61
Офіційний сайт Банку www.pib.com.ua

