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Розділ І
Загальні положення
Регламент впровадження банківського продукту «Зарплатний проект» в АТ «КБ
«ГЛОБУС» (далі – Регламент) визначає цільову аудиторію та загальну процедуру реалізації
зарплатного проекту в Установі.

Визначення термінів.
Банк – головний офіс та відділення АТ «КБ «ГЛОБУС».
Установа – юридична особа усіх форм власності або фізична особа – підприємець, з якою
укладено договір «Про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток АТ «КБ
«ГЛОБУС» (далі – Зарплатний договір) або потенційний клієнт Банку.
Банківський продукт «Зарплатний проект» – надання Банком послуг щодо зарахування
через відкриті в Банку поточні рахунки працівникам Установи заробітної плати та інших
виплат, передбачених чинним законодавством України (далі – Продукт);
Діючі клієнти Банку – юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які користуються
будь – якими послугами Банку;
Потенційні клієнти – юридичні особи або фізичні особи – підприємці, яким необхідно
запропонувати впровадження зарплатного проекту;
Працівник Установи – фізична особа, держатель банківської платіжної картки, за
допомогою якої він отримує заробітну плату, інші види виплат, передбачених чинним
законодавством України,від Установи.
Платіжна картка (ПК) – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому
законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для
здійснення платіжних операцій з рахунку платника або банку, а також інших операцій,
установлених договором;
Відповідальний працівник – співробітник Банку, на якого покладено функції впровадження
банківського продукту «Зарплатний проект».

Розділ ІІ
Мета впровадження та переваги Продукту
Метою впровадження Продукту є збільшення клієнтської бази юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців, збільшення залишків на карткових рахунках фізичних осіб,
отримання доходів від безготівкових розрахунків фізичних осіб за товари та послуги за
допомогою ПК, шляхом продажу супутніх продуктів та надання додаткових банківських
послуг.
Переваги Продукту для Установи:
 повна автоматизація Установою процесу зарахування та виплати заробітної плати
своїм працівникам; уникнення порушення виробничого процесу, пов’язаного з
виплатою заробітної плати через касу;
 економія часу та зниження навантаження на бухгалтерію Установи (функції
бухгалтерії зводяться до оформлення відомості та платіжного доручення на суму
перерахування заробітної плати);
 зменшення витрат на забезпечення безпеки при виплаті заробітної плати (відсутність
витрат на утримання касирів, охорони, інкасації та спеціально обладнаних приміщень
для видачі заробітної плати);
 відсутність необхідності депонування заробітної плати, що не виплачена;






спрощується процедура складання касового плану;
конфіденційність виплати заробітної плати;
виконання Банком всіх операцій по зарахуванню та виплатам коштів;
можливість зараховувати кошти на відрядження в короткий термін без необхідності
видачі їх під звіт.
Переваги Продукту для працівників Установи:
 цілодобовий доступ до коштів на картковому рахунку;
 безкоштовний випуск та обслуговування ПК;
 безкоштовне зняття коштів у всіх банкоматах України (картка MasterCard Debit);
 можливість надання кредитного ліміту до 50 000 грн. з пільговим періодом
користування до 30 днів;
 безкоштовне використання картки при оплаті товарів чи послуг;
 використання платіжної картки є безпечним способом розрахунків, оскільки її
пошкодження або втрата не призводить до втрати грошових коштів;
 можливість користування послугами інтернет-банкінгу, sms-banking та M–banking, за
допомогою яких можна контролювати зарахування та витрати;
 заміна ПІН-коду на картці в банкоматах Банку та банків-партнерів;
 безкоштовне надання щомісячної виписки по картковому рахунку один раз на місяць;
 відкриття додаткової ПК довіреній особі;
 можливість здійснення оплати комунальних платежів та платежів на користь
операторів мобільного зв`язку через банківські автомати самообслуговування;
 відсутність черг в касу при видачі заробітної плати;
 можливість автоматичного перерахування коштів з зарплатної картки на
накопичувальну карту “Відсоточка”.

Розділ ІІІ
Інформація по Продукту
Параметри продукту «Зарплатний проект»:
 строк дії зарплатного договору – 12 місяців з моменту підписання, автоматичне
продовження договору на той самий термін будь-яку кількість разів в тому разі, якщо
жодна зі сторін не заявить про його розірвання за 60 днів до дати закінчення договору;
 відкриття поточного рахунку з використанням основної картки – безкоштовно;
 обслуговування поточного рахунку з використанням основної картки – безкоштовно
 комісія за зарахування коштів на поточні рахунки (від суми зарахування) – за
погодженням з Управлінням продажів та розробки продуктів засобами електронного
зв’язку. Можливість безкоштовного зарахування заробітної плати працівникам
підприємства протягом 3-х місяців!

