CRYSTALBANK

CRYSTALBANK гарний початок дня
для твого бізнесу

6 простих рішень для бізнесу

РОЗРАХУНКОВО
КАСОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЕКВАЙРИНГ

СЕРВІС IFOBS
КЛІЄНТ-БАНК

ДЕПОЗИТНІ
ПРОГРАМИ

КОРПОРАТИВНІ
КАРТИ

MY CRYSTALBANK

Вигідні умови
розрахунковокасове
обслуговування

Складові розрахунково -касового обслуговування:
•

відкриття та обслуговування поточних рахунків у національній валюті
організаціям всіх форм власності, в тому числі і фізичних осібпідприємців

•

відкриття та обслуговування поточних рахунків у іноземних валютах
організаціям всіх форм власності, в тому числі і фізичних осібпідприємців;

•

встановлення автоматизованої банківської системи “IFOBS КлієнтБанк” та обслуговування поточних рахунків з її використанням;

•

касове обслуговування;

•

безготівкові внутрішньобанківські та міжбанківські перекази у
національній валюті, іноземній валюті та банківських металах;

•

інкасація та перерахування готівки;

•

послуги за операціями на міжбанківському валютному ринку України;

•

інформаційна підтримка та інше.

Тарифні пакети
НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ / ТАРИФУ

CRYSTAL-IT&FREELANCE

CRYSTAL-KOMMERSANT

Підключення до пакету

CRYSTAL-BUSINESS

CRYSTAL- DEBUT

CRYSTAL-FX

0

399 UAH

безкоштовно

50/100 UAH

199 UAH

299 UAH

Відкриття першого поточного рахунку в національній валюті

включено

включено

включено

Відкриття першого поточного рахунку в іноземній валюті
Вартість платежів в межах Банку в гривні

включено

включено

включено

100 UAH

включено

включено

включено

включено

включено

включено

Щомісячна комісія за пакетне обслуговування
ВКЛЮЧЕНО ДО ПАКЕТУ

Одна корпоративна платіжна картка
Дистанційне обслуговування підключення та використання
СМС-банкінгстан рахунку по sms
Внесення готівки на рахунок
Платежі в гривні за межі Банку *ліміт на місяць

100 UAH
+ форм.

Стат. фонду

включено

MasterCard Gold Debit PayPass
MasterCard Gold Debit PayPass MasterCard Gold Debit MasterCard Gold Debit PayPass
MasterCard Gold Debit PayPass
//MasterCard Platinum PayPass
//MasterCard Platinum PayPass
PayPass
//MasterCard Platinum PayPass

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

10

20

50

-

20

2 UAH

2 UAH

2 UAH

2 UAH

2 UAH

0

0,5%

-

0,5%

-

0,8%

0,7%

0,8%

0,7%

0,9% min 25 UAH

0,5% min 5 UAH
0,7% + 5 UAH / 1,4% + 5 UAH

0,5% min 5 UAH
0,7% + 5 UAH

0,5% min 5 UAH
0,7% + 5 UAH /1,4% + 5 UAH

0,5% min 5 UAH
0,7% + 5 UAH

0,5% min 5 UAH
0,7% + 5 UAH /1,4% + 5 UAH

1,5% + 3 USD /1,4% +3 USD

1,5% + 3 USD

1,5% + 3 USD /1,4% +3 USD

1,5% + 3 USD

1,5% + 3 USD /1,4% +3 USD

ГРИВНЕВІ ОПЕРАЦІЇ

Платежі в гривні за межі Банку* понад пакетний ліміт
Переказ коштів з поточного рахунку на картковий рахунок
клієнта в межах Банку
Видача готівкових коштів із поточного рахунку:
Зняття готівки за корпоративною карткою Банку:
в банкоматах Банку та банків-партнерів
в банкоматах інших банків на території України
в банкоматах та касах інших банків за межами України
ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

Платежі за межі Банку*
Купівля іноземної валюти
Продаж іноземної валюти
ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ
Нарахування процентів на залишок в гривні
Вартість використання одного POS-терміналу

0,15%-0,3%

0,15%-0,3%

0,15%-0,3%

0,2% (min 30
USD/EUR, max 100
USD/EUR)
0,15%-0,3%

0,15%-0,2%

0,15%-0,2%

0,15%-0,2%

0,15%-0,2%

0,1% min 100 UAH

-

-

3%

-

3%

-

2% + 300 UAH

2% + 300 UAH

2% + 300 UAH

-

0,2% (min 30 USD/EUR, max 100 0,2% (min 30 USD/EUR, max 100 0,2% (min 30 USD/EUR, max 100
USD/EUR)
USD/EUR)
USD/EUR)

0,15% (min 30 USD/EUR, max
100 USD/EUR) **
0,1% min 100 UAH

* за допомогою системи дистаційного обслуговування в операційний час
** але не меньше собівартості платежу

CRYSTALBANK

CRYSTALKOMMERSANT

199 UAH
ВКЛЮЧЕНО ДО ПАКЕТУ
Відкриття першого поточного рахунку в національній валюті
Відкриття першого поточного рахунку в іноземній валюті
Вартість платежів в межах Банку в гривні

Одна корпоративна платіжна картка
Дистанційне обслуговування підключення та використання

включено
включено
включено
MasterCard Gold Debit
PayPass
включено

СМС-банкінгстан рахунку по sms

включено

Внесення готівки на рахунок

включено

Платежі в гривні за межі Банку *ліміт на місяць
ГРИВНЕВІ ОПЕРАЦІЇ
Платежі в гривні за межі Банку* понад пакетний ліміт
Переказ коштів з поточного рахунку на картковий рахунок
клієнта в межах Банку
Видача готівкових коштів із поточного рахунку:
Зняття готівки за корпоративною карткою Банку:
в банкоматах Банку та банків-партнерів
в банкоматах інших банків на території України
в банкоматах та касах інших банків за межами України
ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
Платежі за межі Банку*

20
2 UAH
0,5%
0,7%
0,5% min 5 UAH
0,7% + 5 UAH
1,5% + 3 USD
0,2% (min 30 USD/EUR,
max 100 USD/EUR)

Купівля іноземної валюти

0,15%-0,3%

Продаж іноземної валюти

0,15%-0,2%

CRYSTALBANK

CRYSTALBUSINESS

299 UAH
ВКЛЮЧЕНО ДО ПАКЕТУ
Відкриття першого поточного рахунку в національній валюті
Відкриття першого поточного рахунку в іноземній валюті
Вартість платежів в межах Банку в гривні
Одна корпоративна платіжна картка
Дистанційне обслуговування підключення та використання

включено
включено
включено
MasterCard Gold Debit
PayPass //MasterCard
Platinum PayPass
включено

СМС-банкінгстан рахунку по sms

включено

Внесення готівки на рахунок
Платежі в гривні за межі Банку *ліміт на місяць
ГРИВНЕВІ ОПЕРАЦІЇ

включено
50

Платежі в гривні за межі Банку* понад пакетний ліміт

2 UAH

Видача готівкових коштів із поточного рахунку:

0,8%

Зняття готівки за корпоративною карткою Банку:
в банкоматах Банку та банків-партнерів
в банкоматах інших банків на території України
в банкоматах та касах інших банків за межами України

0,5% min 5 UAH
0,7% + 5 UAH /1,4% + 5
UAH
1,5% + 3 USD /1,4% +3 USD

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
Платежі за межі Банку*
Купівля іноземної валюти
Продаж іноземної валюти
ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ
Нарахування процентів на залишок в гривні

0,2% (min 30 USD/EUR,
max 100 USD/EUR)
0,15%-0,3%
0,15%-0,2%
3%

CRYSTALBANK
CRYSTAL-FX

399 UAH
ВКЛЮЧЕНО ДО ПАКЕТУ
Відкриття першого поточного рахунку в національній валюті
Відкриття першого поточного рахунку в іноземній валюті
Вартість платежів в межах Банку в гривні
Одна корпоративна платіжна картка
Дистанційне обслуговування підключення та використання
СМС-банкінгстан рахунку по sms
Внесення готівки на рахунок
Платежі в гривні за межі Банку *ліміт на місяць
ГРИВНЕВІ ОПЕРАЦІЇ
Платежі в гривні за межі Банку* понад пакетний ліміт
Видача готівкових коштів із поточного рахунку:

2 UAH
0,9% min 25 UAH

Зняття готівки за корпоративною карткою Банку:
в банкоматах Банку та банків-партнерів

Перші 3 місяці
користування –
один валютний
платіж в місяць –
безкоштовно

включено
включено
включено
MasterCard Gold Debit
PayPass //MasterCard
Platinum PayPass
включено
включено
включено
20

в банкоматах інших банків на території України
в банкоматах та касах інших банків за межами України

0,5% min 5 UAH
0,7% + 5 UAH /1,4% + 5
UAH
1,5% + 3 USD /1,4% +3
USD

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
Платежі за межі Банку*
Купівля іноземної валюти
Продаж іноземної валюти
ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ
Нарахування процентів на залишок в гривні

0,15% (min 30 USD/EUR,
max 100 USD/EUR) **
0,1% min 100 UAH
0,1% min 100 UAH

3%
** але не меньше собівартості платежу

CRYSTALBANK

CRYSTALIT&FREELANCE

50/100UAH
ВКЛЮЧЕНО ДО ПАКЕТУ
Відкриття першого поточного рахунку в національній
валюті
Відкриття першого поточного рахунку в іноземній валюті
Вартість платежів в межах Банку в гривні
Одна корпоративна платіжна картка

Дистанційне обслуговування підключення та використання

включено
включено
включено
MasterCard Gold Debit
PayPass //MasterCard
Platinum PayPass
включено

СМС-банкінгстан рахунку по sms

включено

Внесення готівки на рахунок

включено

Платежі в гривні за межі Банку *ліміт на місяць

10

ГРИВНЕВІ ОПЕРАЦІЇ
Платежі в гривні за межі Банку* понад пакетний ліміт

2 UAH

Видача готівкових коштів із поточного рахунку:

0,8%

Зняття готівки за корпоративною карткою Банку:
в банкоматах Банку та банків-партнерів

в банкоматах інших банків на території України
в банкоматах та касах інших банків за межами України
ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
Платежі за межі Банку*

0,5% min 5 UAH

0,7% + 5 UAH / 1,4% + 5 UAH
1,5% + 3 USD /1,4% +3 USD

0,2% (min 30 USD/EUR,
max 100 USD/EUR)

Купівля іноземної валюти

0,15%-0,3%

Продаж іноземної валюти

0,15%-0,2%

0 UAH
CRYSTALBANK

CRYSTAL- DEBUT

ВКЛЮЧЕНО ДО ПАКЕТУ
Відкриття першого поточного рахунку в національній валюті
Відкриття першого поточного рахунку в іноземній валюті
Вартість платежів в межах Банку в гривні
Одна корпоративна платіжна картка
Дистанційне обслуговування підключення та використання

100 UAH
включено
MasterCard Gold Debit
PayPass
включено

СМС-банкінгстан рахунку по sms

включено

Внесення готівки на рахунок

включено

Платежі в гривні за межі Банку *ліміт на місяць

Пропозиція актуальна для
юридичних осіб –
резидентів, ФОП та
фізичних осіб, що
здійснюють незалежну
професійну діяльність,
термін державної
реєстрації яких становить
3 місяців

100 UAH + форм.
Стат. фонду

-

ГРИВНЕВІ ОПЕРАЦІЇ
Платежі в гривні за межі Банку* понад пакетний ліміт

2 UAH

Видача готівкових коштів із поточного рахунку:

0,7%

Переказ коштів з поточного рахунку на картковий рахунок
клієнта в межах Банку

0,5%

Зняття готівки за корпоративною карткою Банку:
в банкоматах Банку та банків-партнерів
в банкоматах інших банків на території України
в банкоматах та касах інших банків за межами України
ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
Платежі за межі Банку*

0,5% min 5 UAH
0,7% + 5 UAH
1,5% + 3 USD
0,2% (min 30 USD/EUR,
max 100 USD/EUR)

Купівля іноземної валюти

0,15%-0,3%

Продаж іноземної валюти

0,15%-0,2%

Зручний
сервіс
система IFOBS
Клієнт-Банк

Система дистанційного обслуговування розрахунків Клієнта, яка дозволяє
автоматизувати процес приймання й передачі фінансових та інших
документів між Банком і клієнтами з використанням можливостей інтернеттехнології, інтегрованої із сертифікованими державними органами засобами
захисту інформації.
Робота із системою в Банку реалізована у двох варіантах: WEB інтерфейс
(не вимагає установки системи на комп’ютері користувача) та WIN32
інтерфейс (можливість працювати без постійного з’єднання з банком).
Обидва варіанти надають аналогічні можливості по роботі з Банком.

WEB інтерфейс - відмінною рисою системи є використання стандартного
браузера, як клієнтського місця користувача і можливості доступу
користувачів по каналах інтернету, у комбінації з підвищеними заходами
щодо забезпечення таємності і безпеки даних.
WIN32 інтерфейс - відмінною рисою системи є використання каналів
зв’язку тільки в момент передачі даних під час синхронізації, можливість
доступу користувачів по каналах інтернету, або шляхом прямого дозвону на
сервер банку, у комбінації з підвищеними заходами щодо забезпечення
таємності і безпеки даних.

Зручний
сервіс
основні
функціональні
можливості системи
IFOBS Клієнт-Банк

•

платежі в національній та іноземних валютах;

•

доручення на продаж/розподіл та купівлю іноземної валюти;

•

щоденні курси обміну валют НБУ та можливість перегляду клієнтом іншої
довідкової інформації;

•

можливість роботи декількох користувачів з різними правами доступу;

•

можливість для клієнта контролювати проходження своїх платежів у банку,
клієнт має можливість одержувати інформацію про приймання і проведення
банком платежу;

•

можливість для клієнтів системи безпосередньо бачити реальний залишок
на своєму рахунку, перелік прийнятих банком від нього документів,
надходження на його рахунок, архівну інформацію й формувати звітність за
отриманими даними;

•

доступ через модем або Інтернет;

•

можливість обміну листами та іншими документами;

•

одержання виписок по рахунках у будь-який момент часу. Система надає, як
повні виписки за попередні операційні дні, так і поточну інформацію по
рахунках.

Корпоративні
карти
держателі карт
можуть здійснювати
наступні готівкові та
безготівкові
операції

•

оплата господарських витрат (канцтовари, бензин);

•

оплата витрат представницького характеру (ресторан і т.д.);

•

проведення розрахунків від імені та за рахунок компанії (крім
оплати зовнішньоекономічних контрактів);

•

оплата витрат на відрядження (готель, оренда автомобілю,
бронювання квитків);

•

оплата накладних витрат (передплата, купівля літератури,
послуги перекладача);

•

одержання готівки в іноземній валюті за межами України для
оплати витрат на відрядження;

•

виконання безготівкових розрахунків в торгово-сервісній
мережі;

•

отримання чистого доходу фізичними особами-підприємцями

Корпоративні
карти
Тип (клас) першого електронного платіжного засобу

MasterCard Gold Debit PayPass

MasterCard Platinum PayPass

2 роки

2 роки

Оформлення пакету послуг

не тарифікується

не тарифікується

Відкриття поточного рахунку (UAH/USD/EUR) з використанням електронних
платіжних засобів (надалі – рахунок )

не тарифікується

не тарифікується

20 UAH щомісячно або 240 UAH щорічно

2400 UAH щорічно

MC Gold Debit PayPass

150 UAH одноразово

150 UAH одноразово

MC Platinum PayPass

послуга не надається

200 UAH одноразово

0 UAH / 50 USD / 50 EUR

0 UAH / 50 USD / 50 EUR

60,00%

60,00%

в пакеті послуг

в пакеті послуг

5 UAH

5 UAH

послуга не надається

Пакет "Platinum"

послуга не надається

Необмежена кількість відвідувань за рік за карткою MasterCard Platinum
PayPass. Не більше двох годин один раз на добу.

—

Поліс для подорожуючого з відкритим терміном перебування за кордоном
протягом 30 днів на рік для однієї особи

—

20%

0,5%, мінімум 5 UAH

0,5%, мінімум 5 UAH

0,7% + 5 UAH

1,4% + 5 UAH

Строк дії карток

Обслуговування пакету послуг (за кожну картку)

Незнижувальний залишок, у валюті рахунку
Плата за користування несанкціонованим овердрафтом (% річних)
Підключення та щомісячне обслуговування послуги «SMS-сервіс» по рахунку
Зміна ПІН-коду в банкоматі (за кожну зміну)
Консьєрж-сервіс
MasterCard Lounge - термінал «D» та «Доместік» міжнародного Аеропорту
«Бориспіль»
Страхування за програмою страхування при поїздках за кордон (територія дії весь світ (медичні та інші екстрені витрати)
Знижка на оренду індивідуального сейфу (від звичайної плати)
Отримання готівки у касі ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (далі - Банк) за допомогою
платіжної картки
Отримання готівки в банкоматах інших банків на території України

ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

Еквайринг

•

збільшення клієнтської бази за рахунок додаткового сервісу;

•

збільшення об'ємів продаж за рахунок «імпульсивних» покупок;

вигоди які ви
отримуєте

•

мінімальний термін зарахування сум за проведеними

операціями;
•

безкоштовне операційне супроводження;

•

гнучкі тарифи послуги інтернет – еквайрингу;

•

відсутність ризиків готівкових розрахунків;

•

підвищення іміджу

ДЛЯ ВАШИХ КЛІЄНТІВ
•

зручність та простота здійснення оплати;

•

безпека здійснення платежів;

•

можливість вибору способу оплати за товари/послуги (готівкою
чи онлайн).

Заявка на підключення

Еквайринг

Пакет документів

етапи співпраці

Підписання договору

До 7 дні для встановлення pos - терміналу

Збільшуєте свій дохід та кількість клієнтів

ВАРТІСТЬ
Встановлення pos терміналу
Комісійна винагорода від об'єму операцій торговця, яку
оплачує Торговець банківській установі
Щомісячна винагорода за кожний встановлений ПОС
термінал, який підключений до послуги «Еквайринг», яку
оплачує Торговець банківській установі

безкоштовно
2%

300 грн/міс

КОРОТКОСТРОКОВІ

Депозитні
програми

(строк вкладу від 6-ти до 12-и місяців) з
щомісячною виплатою процентів, які гарантують вкладнику регулярну
надбавку до основного доходу та надають можливість поповнювати депозит,
збільшуючи тим самим як основну суму заощаджень так і власний дохід.

ПУНКТУАЛЬНИЙ (з правом дострокового та без
права дострокового повернення)

КРИСТАЛ

СТРОКОВІ

передбачає можливість розміщення необмеженої кількості
строкових вкладів з різними строками та різними % ставками в рамках
одного Генерального договору банківського вкладу (депозиту).

ОПЕРАТИВНИЙ

Процентні ставки

MY
CRYSTALBANK

Сервіс, що дозволяє власникам персональних
банківських платіжних карток дистанційно
здійснювати платежі, розміщувати депозити, погашати
кредити, отримувати довідкову інформацію по
рахунках та здійснювати безліч інших операцій

Готові створити рішення для свого бізнесу?

