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Опис продукту
Зарплатно-картковий проект (ЗКП) – автоматизований процес перерахування заробітної плати та
інших виплат співробітникам компанії (або найманим працівникам ФОП) за допомогою банківських
платіжних карт.

Загальні переваги ЗКП
• Усунення витрат робочого
часу співробітників на
отримання з/п
• Суттєве зменшення витрат
на виплату з/п (не потрібна
каса, не потрібна готівка)

Переваги ЗКП від Євробанку
Для роботодавця
• Привабливі тарифи РКО за
переказ з/п на картки
• Наявність окремого модуля в
системі дистанційного
обслуговування EUROBANK 24/7

Для співробітників
• Можливість встановлення
овердрафту на з/п картку
• Зняття готівки без комісії – в
усіх банкоматах на території
України

Переваги EUROBANK 24/7 на ЗКП
Управління ЗКП з
допомогою системи
EUROBANK 24/7
безкоштовно

•
•
•
•

Легкість підключення та зручність використання
Автоматизація формування платіжного доручення
Висока швидкість зарахування коштів на карткові рахунки
Автоматизація довідкової інформації по співробітниках (виключення
можливих помилок при введення прізвищ чи рахунків)
• Відсутність паперового документообігу

Що потрібно для оформлення ЗКП
• Договір про обслуговування ЗКП
• Договір про відкриття поточних (карткових) рахунків на користь фіз. осіб
• Заява про надання доступу до розділу «Зарплатний проект» системи
«Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7»
• Інформаційна картка (загальні відомості про підприємство)
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Овердрафт на зарплатну карту
Овердрафт на зарплатну картку – поновлювальний кредитний ліміт, який дозволяє використовувати
кошти за картковим рахунком понад залишок власних коштів
Переваги
• Відсутність щомісячних обов'язкових платежів для
• Можливість встановлення ліміту на картку в розмірі
погашення заборгованості;
максимум до 30 тис грн. в залежності від суми
• Відсутність комісій за зняття готівки за рахунок
зарплати* всім співробітникам (або більше - в
овердрафту
індивідуальному порядку);
Порядок встановлення овердрафту на ЗКП
1. Прийняття рішення про можливість встановлення
лімітів співробітникам;
2. Затвердження розміру лімітів;

3. Встановлення овердрафту на з/п картки після
зарахування першої з/п на картковий рахунок
співробітника

Classic

Класи зарплатних карт
Процентна ставка

Gold

38%

36%

Platinum
34%

Розрахунок кредитного ліміту
Сума місячної зарплати*

Сума ліміту

До 1 000 грн.

2 500 грн.

Від 1 000 грн. включно до 1 500 грн.

4 000 грн.

Від 1 500 грн. включно до 2 500 грн.

5 000 грн.

Від 2 500 грн. включно

2 місячні ЗП

Вимоги до
працівника:
• Резидент України

(*) Для визначення розміру ліміту розраховується середня сума ЗП за останні 3 місяці
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Вартість та параметри карт
Загальні тарифи

Classic

Gold

Platinum

Плата за випуск/перевипуск картки

-

350 грн.

1000 грн.

Річне обслуговування основної картки (з 2го року)

-

350 грн.

1000 грн.

GSM-банкінг (щомісяця)

8 грн.

-

-

Комісія за зарахування* коштів на картку

0,8%

(*) Зарахування коштів на картку згідно з регламентом в робочі дні об 11-30, 14-30 і 17-30

Отримання готівки
В АТМ ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»

Плата не стягується

В інших банках в Україні

Плата не стягується

В банках за кордоном

1,5% +30 грн.
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