Зарплатний проект
До уваги комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій!
18 березня 2014 року Індустріалбанк пропонує комунальним підприємствам та організаціям зручне рішення
по організації процесу виплати заробітної плати своїм співробітникам, а також розрахунково - касового
обслуговування. Згідно умов цієї пропозиції, вартість зарахування грошових коштів на рахунки співробітників
підприємства в рамках зарплатного проекту складатиме всього 1 грн. на місяць. Комунальне підприємство або
організація формує відомість для зарахування заробітної плати своїм співробітникам, яку можна передати у
Банк в т.ч. й за допомогою системи "Клієнт - Банк". Далі Банк зараховує на карткові рахунки працівників
підприємства грошові кошти, згідно поданих відомостей. В результаті підприємство користується перевагою
зарахування заробітної плати на платіжні картки своїх співробітників за тарифом - 1 грн на місяць, а
співробітники підприємства отримують можливість користування широкою мережею банкоматів Банку і
Банків - партнерів без комісії.
Підприємствам інших форм власності Індустріалбанк пропонує відкрити зарплатний проект із використанням
платіжних карток Банку. Багато провідних комерційних і бюджетних організацій вже належно оцінили
переваги такої послуги.
Переваги для Вашого бізнесу:


зникають витрати на доставку, зберігання та виплату зарплати, на обладнання каси, наймання
озброєної охорони та оренду інкасаторського броньованого автомобіля



для виплати зарплати Ви здійснюєте один переказ у банк



отримання Вашими працівниками зарплати здійснюється у післяробочий час



виплата заробітної плати співробітникам, які працюють в інших регіонах України, здійснюється так саме
просто, як і для звичайних працівників



відкриття Вашого розрахункового рахунку в Індустріалбанку не є обов‘язковим.

Вигоди для співробітників підприємства:


додатковий прибуток: на залишок коштів на картці, Банк начисляє високий відсоток



безпека: платіжна картка – це найбільш безпечний спосіб розрахунку. Ваші кошти залишаться в
безпеці, навіть при крадіжці, пожежі, а відновлення картки не потребує багато зусиль



власний рахунок: Ви стаєте власником рахунку, який можна використовувати на свій розсуд



мобільність: по Вашій картці Ви можете сплачувати за товари та послуги по всій Україні та світі



фінансова надійність: Ви маєте можливість одержання кредитної лінії на зарплатню картку, що
допоможе вирішувати співробітникам фінансові проблеми в період між виплатами заробітної плати.

До уваги власників зарплатних карток:


безкоштовне отримання готівкових коштів в банкоматах Індустріалбанку



безкоштовне отримання готівки в банкоматах банків-партнерів



безкоштовне обслуговування при розрахунках за допомогою картки у торговельних мережах



отримання заробітної плати навіть у разі відрядження, або хвороби



безкоштовні щомісячні звіти про рух коштів по Вашій картці



недоотримана Вами зарплата залишається на рахунку і доступна у будь-який час.

