ВЛАСТИВІСТЬ ЗРОСТАТИ

Про Банк
КРИСТАЛБАНК - це:
✓ надійність;
✓ індивідуальний підхід до
потреб Клієнтів;
✓ лояльна цінова політика;
✓ сучасне дистанційне
обслуговування.

Про Банк
Акціонерне Товариство «КРИСТАЛБАНК» - перший Банк в
Україні, створений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб зі
статусом «перехідного банку». Зареєстрований Національним
Банком України 16 грудня 2014 року. У березні 2015 року Банк
змінив статус «перехідного» та отримав повну банківську Ліцензію
(Ліцензія НБУ №276 від 29.04.2015 р.);
Сучасний Банк, що надає повний спектр Банківських послуг
корпоративним та приватним Клієнтам;
Обслуговує понад 10 000 фізичних та 1 300 корпоративних
Клієнтів;
На сьогоднішній день мережа Банку нараховує 23 відділення
у 10 містах України.
КРИСТАЛБАНК став переможцем номінації «Банк
року № 1 за умовами іпотечного кредитування» у рамках
Щорічного IX та X всеукраїнських конкурсів «Банк року – 2017» та
«Банк року – 2018».

Фінансові показники діяльності Банку
*Дані представлені на 01.01.2019 р.

Обсяг активів, тис.грн:
Розмір балансового капіталу, тис.грн:

Чистий прибуток, тис.грн:

1 364 998
272 645

7 972

Обсяг кредитів, наданих Клієнтам, тис.грн:

421 841

Кошти корпоративних Клієнтів, тис.грн:

706 644

Кошти приватних Клієнтів, тис.грн:

372 054

Фактори надійності Банку
Дані представлені на 01.12.2018 р.
Висока ліквідність:
✓ показник миттєвої ліквідності 89,0% при середньому значенні по
ринку 61,76% та нормативі НБУ не менше 20%;
✓ показник поточної ліквідності 99,1% при середньому значенні по
ринку 104,72% та нормативі НБУ не менше 40%;
✓ показник короткострокової ліквідності 93,7% при середньому
значенні по ринку 94,17% та нормативі НБУ не менше 60%.

Висока капіталізація:
✓ розмір регулятивного капіталу 245 203,7тис. грн;
✓ показник адекватності регулятивного капіталу 41,2% при середньому
значенні по ринку 15,52% та нормативі НБУ не менше 10%;
✓ КРИСТАЛБАНК успішно збільшує капіталізацію та в 3 кв. 2018р.
завершив процедуру збільшення статутного капіталу до 254,7 млн грн.

Висока прибутковість:
✓ рентабельність активів 2,68% при середньому значенні по ринку
1,66%;
✓ рентабельність капіталу 12,42% при середньому значенні по ринку
14,32%.

Фактори надійності Банку
Дані представлені на 01.01.2019 р.

Низький обсяг операцій з пов'язаними особами:
✓ 0,02% регулятивного капіталу при середньому значенні по ринку
11,23% та нормативі НБУ не більше 25%;

Бездоганна репутація ТОП-менеджменту банку;
Довгостроковий кредитний рейтинг за Національною
рейтинговою шкалою uaA з стабільним прогнозом.
У 3 кварталі 2018 рейтинг Банку підвищено на одну сходинку;

Рейтинг надійності банківських вкладів (депозитів) - 4;
АТ "КРИСТАЛБАНК" є постійним учасником Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб.

Партнерство з Банком
Пропонуємо розглянути довгострокове партнерство, яке
сприятиме розвитку Вашого бізнесу, а також
задовольнить приватні фінансові потреби.

КРИСТАЛБАНК пропонує:
✓ Комплексне обслуговування корпоративного
бізнесу;
✓ Класичні та спеціальні фінансові пропозиції для
приватних Клієнтів;
✓ Індивідуальний підхід та високоякісний сервіс.

КРИСТАЛБАНК пропонує бізнесу
ТАРИФНІ ПАКЕТИ
Назва послуги

START

AKTYV

0 грн.

0 грн.

0 грн.

50 грн.

100 грн.

75 грн.

100 грн.

200 грн.

400 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

35 грн.

35 грн.

35 грн.

0 шт.

30 шт.

50 шт.

3 грн.
1%

2 грн.
0,8%

2 грн.
0,9% (мін. 50 грн.)

0,2% від суми платежу (мін 40
USD/EUR, макс. 150 USD/EUR)

0,2% від суми платежу (мін 35
USD/EUR, макс. 150 USD/EUR)

0,15% від суми платежу (мін 30
USD/EUR, макс. 150 USD/EUR)

0,3% від суми платежу (мін. 100
грн.)
0,25% від суми платежу (мін. 100
грн.)

0,25% від суми платежу (мін.
100 грн.)
0,25% від суми платежу (мін.
100 грн.)

ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ВІДКРИТТЯМ РАХУНКІВ
Відкриття першого поточного рахунку в
національній та іноземній валюті
Відкриття другого та кожного наступного
поточного рахунку в національній та іноземній
валюті по кожній валюті
Абонентська плата за місяць за розрахункове
обслуговування в тарифному пакеті*
ОПЕРАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
Вихідний платіж в межах АТ "КРИСТАЛБАНК
Вихідний платіж за межі АТ "КРИСТАЛБАНК":
за документом на паперовому носії
за документом в системі "Клієнт-Банк":
кількість платежів на місяць, що не
тарифікується
за кожний наступний
Видача готівкових коштів із поточного рахунку
ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
Вихідний платіж на рахунок в іншому банку

Купівля валюти на МВРУ
Продаж валюти на МВРУ
в т.ч. обов`язковий продаж валюти

PREMIUM-FX

0,1% від суми платежу (мін. 100 грн.)

0,1% від суми платежу (мін. 100 грн.)

*Комісія сплачується щомісячно в гривні. У разі, якщо в звітному місяці руху грошових коштів по поточному рахунку Клієнта не було (окрім платежів
по оплаті послуг Банку та платежів з зарахування (списання) на власні депозитні та кредитні рахунки), комісія не сплачується.

КРИСТАЛБАНК пропонує бізнесу
Операції в іноземній валюті
Оптимальні тарифи з обслуговування рахунків в іноземній валюті:


Вихідний платіж на рахунок в іншому банку, з комісією OUR, BEN, SHA* - 0,15 % від
суми платежу (мін. 30 USD/EUR, макс. 150 USD/EUR)

 Купівля валюти на МВРУ - 0,1 % від суми платежу (мін. 100 грн.)
 Продаж валюти на МВРУ, в т.ч. обов`язковий продаж валюти - 0,1 % від суми платежу
(мін. 100 грн.)
*Додатково до комісії стягуються комісії інших банків (згідно тарифів третіх банків)
Оперативний аналіз та попереднє узгодження нових валютних контрактів.
КРИСТАЛБАНК високо цінує стабільні та щирі партнерські відносини,
які склалися з Вашими партнерами.

КРИСТАЛБАНК пропонує бізнесу
Банківська гарантія для забезпечення участі у закупівлі (електронна тендерна
гарантія у гривнях)
✓ Комісії за видачу:
Сума гарантії
< 10 000 грн.
10 000 – 60 000 грн.
60 000 – 100 000 грн.
100 000 – 300 000 грн.
> 300 000 грн.

Розмір комісії
800 грн.
3% від суми гарантії, мінімум 1000 грн.
2,5% від суми гарантії
2% від суми гарантії
погоджується індивідуально

✓ Застава :
– для гарантії в сумі до 500 000 грн. – без застави,
– для гарантії в сумі понад 500 000 грн. - 40% від суми гарантії
✓ Бланковий ліміт на 1 клієнта – до 1 000 000 грн.

КРИСТАЛБАНК пропонує бізнесу
Банківська гарантія виконання договору за результатами тендеру :
✓ Комісії за видачу гарантії у гривнях:
Сума гарантії
< 30 000 грн.
30 001 – 49 999 грн.
50 000 – 200 000 грн.
> 200 000 грн.

Розмір комісії
1000 грн.
1200 грн.
2% від суми гарантії, мінімум 1500 грн.
погоджується індивідуально

✓ Застава :
– для гарантії в сумі до 200 000 грн. – без застави,
– для гарантії в сумі понад 200 000 грн. - 40% від суми гарантії
✓ Бланковий ліміт на 1 клієнта – до 300 000 грн.

КРИСТАЛБАНК пропонує бізнесу
Обслуговування поточної діяльності компанії з можливістю отримувати
дохід по залишкам грошових коштів на поточному рахунку:
- до 5% річних у гривні по залишкам грошових коштів на поточному рахунку;
- щомісячне отримання відсотків.
Фінансування корпоративного бізнесу у формі овердрафту або кредиту (кредитної лінії):
- на індивідуальних умовах, виходячи з потреб Клієнта та особливостей діяльності.
КРИСТАЛБАНК активно кредитує підприємства промисловості, оптової та
роздрібної торгівлі; сфери послуг, будівництва та сільського господарства.
Депозитні операції за вигідними ставками:
- до 15,5% річних у гривні (депозитні вклади «Кристал» та «Пунктуальний»), строк
вкладу від 1 до 12 місяців, з щомісячною виплатою відсотків;
- короткострокові депозитні вклади строком від 3 днів, передбачає можливість розміщення
необмеженої кількості строкових вкладів з різними строками та різними % ставками в рамках одного
Генерального договору банківського вкладу (депозитний вклад «Оперативний»).

КРИСТАЛБАНК пропонує бізнесу
Інтернет-банкінг iFobs:
оперативне керування та здійснення електронного платіжного документообігу з використанням
мережі загального доступу Internet;
100% гарантія безпеки ключів ЕЦП Клієнта від викрадення (копіювання) шкідливими програмами
(троянами) в мережі Internet;
користування без додаткових налаштувань та встановлення додаткового програмного забезпечення.
Послуги Інкасації (м. Київ та область):
індивідуальний підхід та гнучкий графік перевезень;
інкасаційні перевезення за межами міста.
Корпоративні картки:
карта преміум-класу з максимальним рівнем захисту та з можливістю безконтактних розрахунків
PayPass з однією із найнижчих комісій за випуск та обслуговування;
безкоштовне зарахування на рахунок.
Зарплатні проекти на основі карток провідної міжнародної платіжної системи MasterCard:
випуск працівникам підприємств та організацій платіжних карток будь-якого рівня, в тому числі з
функцією PayPass;
всі види розрахунків з персоналом (постійні, сезонні, разові);
гнучка комісія Банку зарахування коштів в рамках зарплатних проектів;

КРИСТАЛБАНК пропонує приватним
Клієнтам
Платіжні картки:

-

оформлення карт міжнародної платіжної системи MasterCard будь-якого рівня (Standard Debit, Gold Debit,
World, Platinum, World Elite);
безконтактні PayPass картки для зручних та швидких розрахунків;
безкоштовне отримання готівки в банкоматах та касах КРИСТАЛБАНКу та в будь-якому банкоматі України (в
залежності від класу карти);
система цілодобового управління власними рахунками Internet-Banking «My CRYSTALBANK»;
sms-сервіс;
можливість встановлення овердрафту з пільговим періодом до 55 днів;
ексклюзивні знижки для держателів карток на послуги та товари партнерів;

-

для держателів карток класу Platinum та/або World Elite знижки до 50% знижки на оренду банківських сейфів.

-

Internet-Banking «My CRYSTALBANK»:
-

-

безкоштовна реєстрація в системі my.crystalbank.com.ua для держателів карток КРИСТАЛБАНКу;
можливість цілодобово управляти власними фінансами з будь-якої точки світу при умові підключення до
мережі Internet (здійснення платежів, в тому числі комунальних, та переказів, отримання виписок за
рахунками, погашення кредитів, оформлення депозитів тощо);
додаткові 0,5% до депозитного вкладу у гривні при оформленні депозиту в системі online;
депозит «Активний» з можливістю поповнення, зняття та on-line закриття;
online заявки на зміну лімітів за операціями в Інтернеті, на зміну лімітів за операціями закордоном, на
бронювання сейфа.

Індивідуальні банківські сейфи:

-

сейфи з багаторівневою системою захисту з найнадійнішим класом опору, підтвердженим
Держстандарту України відповідності вимогам ДСТУ 4012-1.

сертифікатом

КРИСТАЛБАНК пропонує приватним
Клієнтам
Програми іпотечного кредитування:
кредит на житло від 0,01% річних (спільна програма кредитування з лідером будівельної галузі
Київміськбуд «Від мрій – до дій» ), гнучкі терміни кредитування (короткостроковий – 1 рік,
довгостроковий – до 20 років).
Грошові міжнародні перекази:
отримання та відправка швидких грошових переказів через провідні міжнародні системи грошових
переказів, а саме: «Western Union», «MoneyGram», «RIA», «Welsend», «INTEL EXPRESS», «ХАЗРИ».
інноваційний сервіс MONEGO дозволяє здійснювати грошові перекази через касу КРИСТАЛБАНКу на
картку будь-якого банку України лише за 2 хвилини. Для отримання переказу немає необхідності йти
в банк або на пошту, отримати гроші можна відразу на свою картку.
Депозитні програми:
до 17%* річних у гривні (депозитний вклад «Дохідний з поповненням»), з виплатою відсотків в кінці
терміну дії депозитного договору;
до 4,5% річних у доларах США (депозитний вклад «Дохідний з поповненням»);
для клієнтів, які прагнуть зберегти та примножити свої заощадження, розмістивши депозитний вклад
на короткий термін, КРИСТАЛБАНК пропонує депозитний вклад «Кристальна сімка» до 13% річних, з
виплатою відсотків через кожні 7 (сім) днів.
АТ "КРИСТАЛБАНК" є постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

* в разі розміщення депозитного вкладу через Internet-Banking «My CRYSTALBANK»

ПРОПОНУЮЧИ ВАМ СПІВПРАЦЮ, МИ РОЗРАХОВУЄМО
НА НАЛАГОДЖЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ВІДНОСИН.

ОРГАНІЗОВАНА НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ЗУСТРІЧ
МОЖЕ ДЕТАЛІЗУВАТИ НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ.

Головний офіс АТ «КРИСТАЛБАНК»
04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2
Адреса для листування: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 4/1
Клієнтська підтримка: 0 800 50 55 99 (безкоштовно у межах України)
www.crystalbank.com.ua

