
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД ОЩАДБАНКУ  

ДЛЯ МІКРО-, МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО

БІЗНЕСУ



МИ ЛІДЕРИ

ЗА НАДІЙНІСТЬЮ
НАЙНАДІЙНІШИЙ БАНК УКРАЇНИ ЗА ВЕРСІЄЮ НБУ

ЗА РОЗМІРОМ
НАЙБІЛЬШИЙ БАНК УКРАЇНИ-БЛИЗЬКО 4 ТИС. ВІДДІЛЕНЬ

ЗА ПРИРОСТОМ ДЕПОЗИТІВ

ЗА ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ЮРИДИЧНИХ  

ОСІБ

ЗА РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРИ
ТОРГОВИХ POS-ТЕРМІНАЛІВ

У СФЕРІ ІНКАСАЦІЇ 

59,7% ІНКАСАЦІЇ  ПІДПРИЄМСТВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАМИ

БУТИ НАЙКРАЩИМ В УСЬОМУ!



МИ ОБСЛУГОВУЄМО

140 000 ПІДПРИЄМЦІВ

БІЛЬШЕ 23 900 ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

ПОНАД 2 МЛН. СПІВРОБІТНИКІВ В РАМКАХ

ЗАРПЛАТНИХ ПРОЕКТІВ

ПОНАД 30 000+ POS-ТЕРМІНАЛІВ



МИ ЗАПУСТИЛИ ПРОГРАМУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМЦІВ «БУДУЙ СВОЄ»

НАВЧАННЯ ТА КОНСАЛТИНГ
ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ І СТАРТАTПЕРІВ

ШВИДКЕ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
ТА ЗРУЧНИЙ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ

«CORPLIGHT»

НАДАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ
ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ ВІД ПАРТНЕРІВ

ПРОГРАМИ НА ПРИВАБЛИВИХ УМОВАХ

НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ

РЕЄСТРУЙТЕСЯ ВЖЕ ЗАРАЗ НА WWW.BUDUYSVOE.COM

http://WWW.BUDUYSVOE.COM/


ПОРТАЛ «БУДУЙ СВОЄ»

Запрошуємо стати учасником програми «Будуй своє»  вже зараз

https://buduysvoe.com/

https://buduysvoe.com/


РОЗРАХУНКОВО- КАСОВЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО?

ФІНАНСУВАННЯ

ДЕПОЗИТИ

ЗАРПЛАТНО-КАРТНОВИЙ ПРОЕКТ

ЕКВАЙРИНГ

ІНКАСАЦІЮ

ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ CORPLIGHT

ПАРТНЕРСЬКІ ПРОГРАММИ

ГАРАНТІЇ



РОЗРАХУНКОВО – КАСОВЕ

ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО?



РОЗРАХУНКОВО – КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

БАЗОВІ ПОСЛУГИ

відкриття та обслуговування поточного рахунку

обслуговування системи Інтернет-банкінг

«CorpLight»

Від 5 до необмеженої кількості безкоштовних 

платежів в  системі Інтернет-банкінг «CorpLight» 

в рамках  тарифного пакету

випуск та обслуговування корпоративної

картки

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:

зняття готівки

проведення регулярних платежів

купівля/продаж/конверсія іноземної 

валюти  та проведення платежів в 

іноземній валюті

еквайринг

оформлення додаткових корпоративних

карток



ДЛЯ ЧОГО ТОБІ ЗНАДОБИТЬСЯ CORPLIGHT

Для управління банківськими  рахунками як у національній, так і в  іноземній валюті в 

режимі реального  часу з будь-якої точки світу

Для здійснення підготовки платіжних  

документів

Для експортування інформації з  

бухгалтерської системи за будь-який  

період часу

А ТАКОЖ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГОМ

CORPLIGHT ПІДТРИМУЄТЬСЯ :

✓ автонумерація документів (автоматично або за  бажанням користувача)

✓ обрахунок прогнозованого залишку по рахунку  платника

✓ ведення довідників кореспондентів та призначень  платежів

✓ автообрахунок суми ПДВ  формування платежів в бюджет  робота з 

шаблонами документів

✓ створення документів, подібних до існуючих (дублювання)

✓ друк банківських виписок на принтер, вивантаження в Excel, Word, PDF



ЩО ТОБІ НАДАЄ КОРПОРАТИВНА КАРТКА?

цілодобовий доступ до коштів незалежно від  

режиму роботи банку

швидкість і зручність розрахунків

карткові рахунки у гривнях, доларах, євро  

непотрібно декларувати кошти на картці в

разі виїзду за кордон

проведення розрахунків по всьому світу

поповнення рахунку без карти в установі, де  

відкрито рахунок

зняття готівки: 0,75 %
відкриття картки  

перша – безкоштовно  

друга – 100 грн



БАЖАЄШ ОТРИМАТИ КРЕДИТ?



КЛАСИЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ

ПІД ЗАСТАВУ ДЕПОЗИТУ
• строк до 5 років

• сума до 50 млн. грн.

• процентна маржа від 2,25%

НА ПОПОВНЕННЯ ОБІГОВИХ

КОШТІВ
• строк до 3 років

• кредит/кредитна  лінія

• застава: рухоме та нерухоме майно

НА ПРИДБАННЯ ТА

РЕКОНСТРУКЦІЮ ОСНОВНИХ  ЗАСОБІВ
• строк до 5 років

• кредит/кредитна лінія

• застава: рухоме та нерухоме майно

КРЕДИТ НА ТЕХНІКУ, ТРАНСПОРТ ТА ОБЛАДНАННЯ
• строк до 5 років

• можливий індивідуальний графік погашення

ОВЕРДРАФТ
• Із забезпеченням або без забезпечення

• Овердрафт із забезпеченням - до 100% від 

середньомісячних оборотів

• Овердрафт без забезпечення - до 40% від 

середньомісячних оборотів



ОБЛАСНА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВАЇ

Між філією-Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк»  та Департаментом 
агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації 
підписаний генеральний договір щодо співробітництва.

ОСНОВНІ КРІТЕРІЇ:

1. Житомирська облдержадміністрація компенсує Клієнтам мікро-, малого та середнього бізнесу проценти по кредиту.

2. Компенсація надається на конкурсних засадах. Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:
1.Кількість додаткових робочих місць, які створено або планується створити. 2.Інноваційність проекту.

3.Вплив результатів реалізації проекту на збільшення обсягів виробництва.
4.Рівень заробітної плати.

3. У разі якщо розмір кредиту не перевищує 1,5 млн. грн., розмір компенсації дорівнює розміру
облікової ставки НБУ, яка діє на дату укладення кредитного договору. Якщо сума кредиту
перевищує 1,5 млн. грн., то щомісячний розмір компенсації формується шляхом ділення 400 тис.
грн. на кількість місяців користування кредитом, яка не може перевищувати 36 місяців (якщо
нараховані %% менші за зазначену суму, то компенсуються фактично нараховані %%). Виплачується
компенсації протягом 3 років (до моменту погашення кредиту).

4. Позичальники працюють у межах видів діяльності, згідно з КВЕД 2010, що підпадають під
перелік усіх груп секції С «Переробна промисловість» та під перелік усіх груп секції А «Сільське
господарство, лісове господарство та рибне господарство» (крім групи 01.7 «Мисливство,
відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг») та отримали кредити на розвиток
підприємницької діяльності.

Порядок часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, 
залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів від 
21.12.2017 № 868 (зі змінами, затвердженими рішенням обласної ради від 31.05.2018 №1022)



ДЕПОЗИТИ ТА  ВКЛАДИ

Депозит – найкраще рішення Використовуйте всі переваги

грошових вкладів, не виходячи з офісу: висока дохідність, гнучкі

умови, надійність, стабільність, система електронного банкінгу.

миттєво розміщувати кошти на депозитному

рахунку без відвідання банку;

дистанційно поповнювати чи знімати гроші з

депозитного рахунку;

контролювати в режимі реального часу залишки на

депозитному та процентному рахунках.

Депозити online для клієнтів ММСБ дають можливість:



ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЕКТ

БЕЗКОШТОВНЕ ЗАРАХУВАННЯ ЗАРПЛАТИ,СТИПЕНДІЇ,
ПРОЦЕНТІВ ПО ДЕПОЗИТУ, ДЕРЖАВНИХ
СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ, ПЕНСІЙ

ЗМЕНШЕННЯ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ НА ПРИДБАННЯ
ЖИТЛА НА ВТОРИННОМУ РИНКУ НА 0,5%

ЗБІЛЬШЕННЯ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТНИХ ВКЛАДАХ:
У ГРИВНІ НА 0,5% У ДОЛАРАХ США/ЄВРО НА 0,25%

ДОДАТКОВИЙ ДОХІД ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОШТІВ
НА КАРТКОВОМУ РАХУНКУ +9%
(ВКЛАД «МОБІЛЬНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ», В ГРН.)

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ 

АТ «ОЩАДБАНК» пропонує зручний спосіб

організації виплат на Вашому підприємстві. В рамках
зарплатного проекту Ви маєте можливість швидко та
оперативно здійснювати розрахунки з працівниками
за заробітною платою, витратами на відрядження,
преміями, компенсаціями тощо, використовуючи
платіжні картки провідних платіжних систем VISA та
Mastercard.



ЕКВАЙРИНГ ВІД ОЩАДБАНКУ -ЦЕ

збільшення обсягів продажів та  прибутків

збільшення кількості клієнтів

зменшення витрат

вигідні умови

звіти в електронному вигляді

навчання персоналу роботі з обладнанням

ремонт або заміна обладнання  додаткове 

технічне обладнання

рекламні та витратні матеріали  лояльна цінова

політика  персональний relationship manager



ВИДИ ПОСЛУГ СЛУЖБИ ІНКАСАЦІЇ

інкасація торгової виручки підприємств і  

перевезення її до банків

доставка валютних цінностей з банків до

клієнтів

вивезення цінностей на тимчасове  

зберігання з подальшим поверненням  

(доставкою) клієнтам

перевезення банківських металів,  дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння  між

підприємствами

інкасація з програмно-технічних комплексів  

самообслуговування і доставка цінностей до  

банків або клієнтів та у зворотному напрямку




