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«Матриця повноважень»
«Матриця повноважень» – зручний інструмент для оперативної взаємодії вашої
компанії з банком. За кілька кліків керівник компанії може призначити довірених
осіб, які відповідають за взаємодію з банком із тих чи інших визначених питань
(платежі в гривні або валютні операції, кредити або депозити, зарахування
зарплатних виплат та інші продукти банку).

Довірені особи можуть створювати та редагувати підготовлені платежі в гривні,
заявки на валютно-обмінні операції або валютні платежі; готувати відомості із
виплати зарплати; створювати депозитні угоди; передавати документи в банк
тощо.
Довірені особи можуть контактувати з банком щодо вирішення питань у межах
своїх повноважень, які керівник зазначив у «Матриці повноважень», але не
мають права до проведення будь-яких фінансових операцій за рахунками
компанії.

Надати співробітнику відповідні повноваження в розрізі послуг банку в «Матриці
повноважень» може тільки керівник компанії або підприємець (для підприємців).

Огляд меню «Доступ» для роботи з повноваженнями в «Матриці
повноважень»
У меню «Налаштування» → «Доступ» керівник компанії може надавати,
редагувати або видаляти повноваження відповідальним співробітникам
компанії щодо функціональних дій у «Приват24 для бізнесу» або у сфері
контактування з банком у межах своїх повноважень. Крім того, у цьому ж меню
можна переглянути повноваження відповідальних співробітників, що було
надано раніше.

У меню «Доступ» → «Пов’язані співробітники підприємства» відображаються
три вкладки:



1. «Усі» – відображає загальну кількість співробітників на підприємстві, які
були додані керівником у «Матриці повноважень» раніше.

2. «Уповноважені особи» – співробітники підприємства, які мають у компанії
право першого та другого фінансових підписів.

3. «Співробітники» – співробітники підприємства без права підпису,
зазначені керівником компанії в межах своїх повноважень за
відповідними послугами в банку та сферами контактування, наприклад
«Гривневі платежі», «ЗЕД», «Виписки», «Кредити» тощо (Мал. 1).

Малюнок 1

Як додати співробітника в «Матрицю повноважень» і надати доступ до
відповідної послуги?

У «Приват24 для бізнесу» натисніть на назву компанії, у якій ви є керівником
та до якої потрібно додати відповідального співробітника, або кнопку «Увійти в
підприємство» (Мал. 2).



Малюнок 2

Перейдіть у «Налаштування» (Мал. 3).

Малюнок 3

Відкрийте меню «Доступ» (Мал. 4).



Малюнок 4

Натисніть «+ Додати співробітника» (Мал. 5).

Малюнок 5

Зазначте дані співробітника: П. І. Б., номер телефону та посаду (Мал. 6).
➢ У вкладці «Доступні функції» виберіть (позначте галочкою) одну чи

декілька функцій, за якими ви надаєте співробітнику повноваження в
«Приват24 для бізнесу».

Натисніть на знак підказки «і» біля будь-якого функціонала повноважень, щоб
ознайомитися з ним.
Наприклад, у пункті «Гривневі платежі»:
➔ «Перегляд» – вибраному співробітнику компанії будуть доступні до

перегляду баланси за рахунками компанії, журнал платежів, отримання
інформації щодо платежу, пошук платежів і надсилання в банк.



➔ «Створення» – створення гривневих бюджетних платежів і платежів за
шаблоном.

➔ «Видалення» – видалення платежів.

Малюнок 6

➢ У вкладці «Сфери контактування» (Мал.  7) виберіть (позначте
галочкою) одну чи декілька сфер, за якими банк має право контактувати з
вибраним співробітником компанії.

Малюнок 7



Підпишіть за допомогою КЕП (файлового або SmartID).
Доступ надано. Відтепер відповідний співробітник компанії може виконувати в
«Приват24 для бізнесу» визначені функції в межах повноважень, які йому надав
керівник компанії.

Коригування або видалення повноважень відповідального співробітника
в «Матриці повноважень»

Для коригування або видалення відповідних повноважень співробітника
компанії увійдіть у меню «Налаштування» → «Доступ» та виберіть особу, за
якою бажаєте внести зміни (Мал. 8)

Малюнок 8

За допомогою кнопки «Редагувати» (Мал. 9) керівник може змінити
повноваження, надані співробітнику раніше, як у вкладці «Доступні функції», так
і у вкладці «Сфери контактування». Зміни повноважень потрібно підписати КЕП.

https://www.youtube.com/watch?v=oatsTImxkIE
https://www.youtube.com/watch?v=oatsTImxkIE


Малюнок 9



За допомогою кнопки «Видалити» (Мал. 10) керівник може видалити
співробітника з «Матриці повноважень».

Малюнок 10

Зверніть увагу! Співробітників із вкладки «Уповноважені особи» можна
видалити тільки шляхом актуалізації персональних даних за всією компанією.

https://privatbank.ua/business/actualisation

