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ПриватБанк 
є уповноваженим 
з виплати: 

• пенсій;

• грошової допомоги;

• заробітної плати 
працівникам 
бюджетних установ;

• виплат за загально-
обов’язковим 
державним 
соціальним 
страхуванням.
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Зарплатний 
проєкт

Це один із тих продуктів, 
вигоду якого розуміє 
кожна установа. Але тут 
важливий постачальник 
послуги – тобто банк. 

Пересічний банк 
розписує, у чому ж він 
№ 1. Ми вважаємо,
що не важливо, у чому
ти перший або 
найкращий. Важливо,
що це дає клієнтові.
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Приват24 
для бізнесу

Найкращий Інтернет-банк 
для бізнесу в Україні

Ним користуються понад
200 000 корпоративних клієнтів. 
Користь для клієнта: Інтернет-банк, 
«обкатаний» гігантським 
навантаженням. Повна автоматизація 
зарахування зарплати. 
Наші потужності дозволяють виконувати 
зарахування тоді, коли
ви їх завантажуєте, навіть вночі.
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Найбільша 
обслуговуюча 
мережа

20 000 банкоматів і терміналів 
самообслуговування

Користь для клієнта: Найширша мережа 
в Україні. У рамках Зарплатного проєкту 
зняття готівки в банкоматі будь-якого 
українського банку – без комісії.
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Усі вірять тільки цифрам, 
правильно?»
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59% 
українців

Отримують зарплату 
на картку ПриватБанку 
(частка найближчого 
конкурента – 14,4%, 
за даними 
міжнародної 
аналітичної компанії 
GfK). 
ПриватБанк зручний 
вашим співробітни- 
кам – їхню думку 
бажано враховувати.

Понад
1 500 відділень

Ми не «прив’язуємо» 
Зарплатний проєкт 
до одного відділення. 
Ваші співробітники 
можуть 
обслуговуватися 
в будь-якому 
відділенні.

53% юридичних 
осіб та 69% 
підприємців 
України

Виплачують зарплату 
через ПриватБанк. 
Більше половини 
українського бізнесу 
з нами – ви в гарній 
компанії. Щоправда, 
залучити не так 
складно, як втримати. 
Для цього ми розвива-
ємо технології, яких 
немає в інших. 
Наприклад, операцій-
ний день для 
бухгалтера – 24/7.
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Наша позиція: 
Керівник установи 
не повинен чути 
від бухгалтера 
про затримки 
з виплатою 
зарплати

127
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Бухгалтеру 
потрібен тільки 
Інтернет

127
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У нас безстроковий 
операційний день 
для Зарплатних 
проєктів.

Бухгалтер створює 
виплати, коли зручно 
компанії, а не банку. 
Ми зарахуємо гроші 
відразу – навіть 
1 січня о 00:05

Виділена лінія 
підтримки
за Зарплатними 
проєктами.

Співробітники 
допоможуть в ручному 
режимі провести 
цільові виплати. 
Бухгалтер зараховує 
зарплату однією 
відомістю, навіть якщо 
в ній картки інших 
банків (економія часу 
в кілька разів).
І це нічого не коштує 
компанії. 
Відеоінструкції щодо 
роботи в «Приват24 
для бізнесу».

Автоматизація 
розрахункових 
листків.

Ваш співробітник 
може отримати свій 
листок через 
Приват24, термінал 
самообслуговування 
або банкомат. 
Бухгалтерія звільняє 
час для важливих 
завдань.
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Тепер можна 
сказати й про № 1

Коли банк пропонує свої 
послуги, то для початку 
має продемонструвати, 
що його власний бізнес 
ефективний. 

Успішній компанії 
потрібен такий же банк, 
логічно?
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Увійшов до топ-10 
найвідвідуваніших 

в Інтернеті фінустанов 
світу

Єдиний український 
банк у топ-1 000 світових 

банків (британський 
фінансовий журнал 

The Banker)

На 8,9 млрд грн 
прокредитував бізнес 

у 2020 році

25,3 млрд грн – чистий 
прибуток за 2020 рік

22 млн громадян 
України – клієнти

За підсумками 2020 року 
сплатив в бюджет

19,4 млрд грн лише 
дивідендів
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Розрахунково-
касове 
обслуговування 
за Зарплатним 
проєктом

0%
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Основні послуги Тариф

Випуск зарплатної картки

БезкоштовноПеревипуск картки за строком, через псування 
чи в разі втрати

Щорічна комісія обслуговування картки

Додаткові послуги Тариф

Керівництву випускаються картки рівня Gold

Безкоштовно

Масові виплати

Приймання виручки на рахунки Державної 
казначейської служби України (ДКСУ)

0,5%/Безкоштовно за наявності 
Зарплатного проєкту від 10 карток

Облік робочого часу 100 грн*/Безкоштовно за наявності 
Зарплатного проєкту від 200 карток

Видача готівки за чеками ДКСУ Тарифи згідно з чинним наказом 
Міністерства фінансів України

* Щомісячне обслуговування POS-термінала.
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Із Зарплатним 
проєктом 
організація 
отримує доступ 
до всіх сервісів 
ПриватБанку

Інтернет-банк «Приват24 для бізнесу»
● Зарахування зарплати однією 

відомістю на картки ПриватБанку 
та будь-якого іншого банку. 

● У період карантину – зарахування 
на прострочену Картку для виплат 
протягом 3 місяців.

● Повернення помилкового платежу 
на рахунок ДКСУ протягом 
15 хвилин.

● Безкоштовне отримання SmartID – 
кваліфікованого електронного 
підпису, що зберігається
в захищеному хмарному сховищі. 
Жодні токени/флешки вам
не потрібні.

Сервіс «Облік робочого часу» 

Контроль робочого часу співробітників 
через POS-термінал. Щоденні звіти 
на e-mail керівника.
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Із Зарплатним 
проєктом 
організація 
отримує доступ 
до всіх сервісів 
ПриватБанку

Масові виплати

Для цільових та нецільових зарахувань 
відряджень, разової допомоги, виплати 
зарплати співробітникам, які отримують 
її нерегулярно (виборчі комісії, центри 
ЗНО) тощо.

Приймання виручки на рахунки ДКСУ

У найширшій мережі відділень 
та терміналів самообслуговування 
ПриватБанку. 
Не тарифікується:

- перші 90 днів після реєстрації 
Зарплатного проєкту;

- за наявності більше ніж 10 карток 
у проєкті. 

Самостійне керування через «Приват24 
для бізнесу» рахунками для приймання 
виручки.
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Із Зарплатним 
проєктом 
організація 
отримує доступ 
до всіх сервісів 
ПриватБанку

Видача готівки 
за чеками ДКСУ.

У відділенні банку 
уповноваженому 
представнику організації. 
Можливість придбання 
чекової книжки
за вигідною ціною.
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ПриватБанк
для ваших 
співробітників

Приват24
Контроль та керування грошима –
147 операцій через смартфон: від 
поповнення мобільного та оплати 
комуналки до міжнародних переказів 
та страхування. Наймасштабніший 
та найпопулярніший інтернет-банкінг
в Україні – 13 млн користувачів тільки 
мобільного додатка.

Картка «Універсальна»
Поновлювана кредитна лінія 
«Зарплата х 4». Пільговий період 
до 55 днів.
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ПриватБанк
для ваших 
співробітників

Кредитні програми
4 ключові програми: «Оплата 
частинами», «Авто в розстрочку», 
іпотека, «Кредит під депозит».
Із зарплатною карткою ваші 
співробітники отримують вигідніші 
умови.

Депозити
Спеціальна послуга «Скарбничка», 
якою користуються вже понад
9 мільйонів жителів України. Зручні 
та унікальні способи поповнення 
та керування вкладом.

бонус+
Програма лояльності, що дозволяє 
власникам карток ПриватБанку 
отримувати бонуси в мережі майже
1 000 партнерів програми. Не потребує 
додаткових підключень.
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* Для проєктів від 300 карток.

Пакет послуг
● Персональний менеджер, який 

виконає будь-яке доручення 
(придбає квитки, забронює
та оплатить готель, орендує 
автомобіль, доставить квіти
в будь-яку точку України).

● Спеціальна лінія підтримки для VIP-
клієнтів.

● Комфортні VIP-центри.
● Гарантовані знижки в мережі 

магазинів – партнерів «Дисконтного 
клубу» – та програми винагород для 
подорожуючих.

● Безкоштовне надання правової 
допомоги Служби безпеки банку
в непередбаченій ситуації (ДТП, 
хуліганство, погрози злочинців).

● Доступ у VIP-зали аеропортів
по всьому світі за програмою 
LoungeKey.

Для керівного 
складу – 
преміальна 
картка Platinum*
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ПриватБанк 
для дітей ваших 
співробітників

• Безкоштовна Картка 
Юніора.

• Безкоштовне 
поповнення картки.

• Контроль витрат 
дитини.

• Участь в акціях.
• Безкоштовне онлайн-

навчання 
на сайті bs.pb.ua.

• Доступ до Приват24.
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Лишився останній 
слайд 

Скільки в інших банків? 
30–40 слайдів
у презентації? 

Ми вже вдвічі вигідніші 
для вас :-)

Наостанок ще 
про одну перемогу:
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Благодійний фонд 
ПриватБанку 
«Допомагати просто» 
визнано найкращим 
фондом України

За 2020 рік меценатами 
фонду стали
1 506 387 українців. 
Надано допомоги на суму 
понад 74 млн грн.
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