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Що пропонує для Вас
зарплатний проект
від РАДАБАНК?

Зарплатний проект від АТ «АБ «РАДАБАНК» - це 
сучасний та зручний інструмент виплати 
заробітної плати та інших нарахувань для 
співробітників з використанням платіжних карт.



Переваги зарплатного проекту від
АТ «АБ «РАДАБАНК» для підприємства:

Мінімізація витрат на 
зберігання, транспортування 

та охорону готівки, 
утримання штату касирів

Забезпечення 
конфіденційності інформації 
про розмір заробітної плати 

співробітників

Автоматизація системи 
виплати заробітної плати

Виключення порушення 
касової дисципліни 

підприємства

Можливість online
управління перерахуваннями 

грошових коштів

Оперативне зарахування 
заробітної плати та інших 
виплат на платіжні картки 

співробітників підприємства



Процес оформлення зарплатного проекту
для підприємства:

Підприємство укладає договір з ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Укладання договору

Банк відкриває карткові рахунки співробітникам та емітує платіжні картки

Відкриття карт співробітникам

Підприємство перераховує зарплату на транзитний рахунок в банку 
та подає в банк відомість за допомогою системи WEB-банкінг

Зарахування зарплати

Грошові кошти зараховані та вже доступні на платіжних 
картах співробітників

Зарплата вже зарахована



Тарифи в рамках зарплатного проекту
для підприємств:

Індивідуальний підхід до тарифікації послуги в 
залежності від рівня фонду заробітної плати та кількості 
співробітників

Випуск зарплатних карт Вашим співробітникам -
безкоштовно

Комісія за зарахування виплат підприємства - від 0,1%



Що пропонує зарплатний 
проект від РАДАБАНК для 
Ваших співробітників?

Зарплатний проект від АТ «АБ «РАДАБАНК» - це 
сучасний та зручний інструмент виплати 
заробітної плати та інших нарахувань для 
співробітників з використанням платіжних карт.



Переваги для Ваших співробітників:

Випуск зарплатних карт -
безкоштовно;

Відсутність щомісячної 
комісії за 

обслуговування картки;

Зняття готівки в будь-
якому банкоматі на 
території України -

без комісії;

Карта міжнародного 
зразка Mastercard

Debit;

Підключення SMS-
інформування;

Оплата за товари та 
послуги в торгово-

сервісних мережах і 
мережі інтернет –

без комісії;

Можливість 
користування карткою 

за кордоном у разі 
відряджень або 

подорожей;

Вигідні кредитні 
програми.



А також, спеціальна пропозиція:

Можливість безкоштовного випуску карт класу Gold і Platinum для 

керівників підприємства!



Кредитні програми для Ваших співробітників:

Овердрафт на картку RADAcard

• Сума до 15 000 гривень

• Процентна ставка 0,01%

• Пільговий період 30 днів, після 30 днів - 38% річних

• Термін до 12 місяців (з можливістю продовження)

• Валюта - гривня

• Сума до 50 000 гривень

• На вибір клієнта з пільговим періодом/без пільгового періоду

• Термін до 12 місяців (з можливістю продовження)

• Обов'язковий щомісячний платіж - 5% від суми поточної 
заборгованості по кредиту

• 5%/8% річних на залишок власних коштів в гривні / 1,5% в 
доларі / 0,5% в євро.

• Валюта - гривня

Овердрафт на зарплатну картку



Бонуси!

+ 0,5% до основної ставки за депозитом, 

відкритим за допомогою дистанційних систем 
обслуговування

Мобільний додаток RB24

+ 0,25% до основної ставки за депозитом, відкритим у відділенні банку

Веб додаток RB24



Дякуємо за увагу до 
зарплатного проекту 

РАДАБАНК

Будемо раді відповісти на Ваші запитання!

Телефон: 0 800 500 999
E-mail: bank@radabank.com.ua

www.radabank.com.ua

mailto:bank@radabank.com.ua
http://www.radabank.com.ua/

