
 

Виплата зарплати  
екіпажам суден  
на картки ПриватБанку 
Послуга для суднохідних компаній 
 



 

Актуальне питання для кожного судновласника 
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Як виплачувати зарплату, 
щоб моїй компанії було 

вигідно, а морякам зручно? 



 

Як зазвичай зараховується зарплата морякам 
Суднохідна компанія перераховує гроші окремим платежем на рахунок 
кожного моряка. Компанія оплачує комісії близько $50 за кожний платіж 
(у різних банках комісія відрізняється). Протягом 2–3 днів гроші надходять 
на рахунок моряка. 
  

 
Дорого 
Витрати на одну виплату – у середньому $50. 
 

Ненадійно  
Висока ймовірність виникнення помилок під час формування 
великої кількості SWIFT-платежів. 

  
 
ПриватБанк пропонує Вам оптимізувати виплати й зараховувати зарплату 
однією сумою! 
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Крок 1. Ваша компанія надсилає платіж однією сумою на транзитний рахунок 
ПриватБанку та направляє інструкцію з переліком карток і сумами 
до  зарахування. 

 
Крок 2. ПриватБанк у режимі онлайн, згідно з інструкцією, зараховує гроші 

кожному морякові на картку або поточний рахунок.  
Ваша компанія не платить комісії за зарахування грошей морякам. 

 
Крок 3. ПриватБанк надає компанії звіт про проведений платiж за кожним 

моряком.  

Зарахування зарплати екіпажу однією сумою! 
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Суднохідна 
компанія 

ПриватБанк Картка для 
виплат 



 

Ваші вигоди в разі зарахування зарплати  
однією сумою 
Приклад. Екіпаж зі 100 моряків. Строк контракту з моряками – 6 місяців. 
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Стандартне 
зарахування зарплати 

Зарахування зарплати однією 
сумою через ПриватБанк 

Затрати на надсилання  
переказу* 100 × $50 = $5 000 $50 

Комісія ПриватБанку – – 

Щомісячні затрати 
на переказ $5 000 $50 

Затрати за весь строк  
контракту 6 міс. × $5 000 = $30 000 6 міс. × $50 = $300 

Ваша економія – $29 700 

* Зазначено комісії в середньому по ринку – у різних банках вони відрізняються. 



 

Переваги зарплати екіпажу однією сумою 
§  Ви можете надсилати відомості із офісу компанії, що знаходиться 
в будь-якій країні, двома способами: 
§  на захищений e-mail: swift@privatbank.ua;  
§  з використанням безпечного протоколу SFTP. 

§  У разі помилок в інструкції банк самостійно зв’язується з компанією 
та  уточнює деталі платежу. 

§  Гроші зараховуються на картки морякам у режимі онлайн. 
§  Банк надає Вам звіт про зарахування за кожним платежем. 
§  Банк інформує моряків про зарахування коштів через SMS  
або за e-mail. 

§  Ви значно скорочуєте витрати на виплату зарплати. Раніше Вам 
доводилося платити в середньому 50 USD за кожний окремий  
платіж морякові, тепер Ви оплачуєте комісію тільки за один платіж! 
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Чому це вигідно для Вас  

§  Платежі зараховуються без комісії. 

§  Гроші зараховуються на картку моряка автоматично відразу після 
надходження платежу в банк. 

§  Якщо валюта платежу відрізняється від валюти картки, ми 
безкоштовно відкриємо рахунок морякові в потрібній валюті 
й зарахуємо на нього гроші. 

Виплачуйте зарплату морякам SWIFT-платежами 
на  картки ПриватБанку.  
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Спеціальна лінія підтримки одержувачів SWIFT-платежів 

Телефонуйте на номер +38 (092) 900 00 04 або 
надсилайте повідомлення на e-mail: swift@privatbank.ua 
 
На лінію підтримки одержувачів SWIFT-платежів можуть 
звертатися крюїнгові й суднохідні компанії, коли моряк 
у рейсі. 

 



 

Послуги ПриватБанку для моряків та їхнiх близьких 
 
Морякам, що працюють на Ваших суднах, та їхнім родинам ми пропонуємо: 
§  обслуговування в GOLD-клубі ПриватБанку для всього плавскладу; 
§ VIP-обслуговування для командного плавскладу. 

 
Такого немає в інших банках! 
Зазвичай клієнтів «прив’язують» до конкретних відділень, через що в них 
виникають черги. Оформлення картки й подальше обслуговування моряка 
можливе в будь-якому відділенні ПриватБанку. 
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Картка з індивідуальним дизайном 
 
Хочете бути унікальні в усьому? Створіть самостійно дизайн картки 
для моряків, що працюють на суднах Вашої компанії!  
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Картка з індивідуальним дизайном є додатковою до основної картки 
й має всі її достоїнства та переваги.  
 



 

Раді відповісти на Ваші запитання 

Дякуємо! 

П. І. Б.: 
Телефон: 

E-mail: 
Skype: 
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Додаток 1. Поширені запитання 
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Які документи компанії потрібно надати 
в банк для укладення договору щодо 
виплати зарплати морякам однією 
сумою? 
Для укладення договору необхідно надати 
пакет легалізованих документів: 
§  статут і засновницький договір; 
§  сертифікат реєстрації; 
§  будь-які інші документи, які можуть бути 
необхідні у зв’язку з вимогами чинного 
законодавства України чи вимогами 
Національного банку України та інших 
органів влади України з метою дотримання 
правил і принципів діючих нормативних 
актів та/або законодавства. 

§  банківські реквізити компанії, з яких будуть 
фінансуватися платежі. 

Чи потрібно моїй компанії відкривати 
рахунки в ПриватБанку (Україна)? 
Відкриття розрахункових рахунків не є 
обов’язковим. Для проведення зарахувань 
ПриватБанк відкриє Вашій компанії окремий 
транзитний рахунок у валюті зарахувань. 
 
Як морякові отримати реквізити свого 
рахунку для зарахування SWIFT-переказу? 
Отримати реквізити свого рахунку можна: 
§  в банкоматі (меню «Мої налаштування» → 

«Реквізити для поповнення картки»); 
§  через термінал самообслуговування (меню 

«Банківські операції» → «Мої дані»); 
§  в Приват24 (меню «Усі послуги» → «Інфо»  → 

«Мої реквізити» → «Поповнення SWIFT-
платежем»); 

§  на сайті ПриватБанку www.privatbank.ua 
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