
Комерційна 
пропозиція
для ІТ-компанії
та ФОП-сфери ІТ



 ■ Альфа-Банк Україна вже понад 25 років надає зручні 
сучасні банківські рішення клієнтам в усіх сегментах — 
від приватних осіб до найбільших компаній.

 ■ Банк належить до приватної інвестиційної 
холдингової компанії ABH Holdings S.A. з головним офісом 
у Люксембурзі, що має інвестиції у фінансових установах 
в Україні, Білорусі, Казахстані, Нідерландах, Росії, а також 
представництва на Кіпрі та у Великобританії.

 ■ ABH Holdings S.A. представлений 1 129 офісами 
та відділеннями, в яких працюють 38 800 співробітників, 
та обслуговує 27 млн корпоративних і приватних клієнтів.

 ■ В Україні банк засновано 1992 року. З 2001 року 
він здійснює діяльність під брендом «Альфа-Банк Україна». 
Установа посідає провідні позиції в усіх сегментах банків-
ського ринку та входить до десятки найкращих фінустанов 
у країні за обсягом активів за даними НБУ.

 ■ Альфа-Банк Україна — це понад 250 відділень, 
7 600 працівників та понад 1,5 млн приватних 
та корпоративних клієнтів.

Альфа-Банк Україна

 ■ У грудні 2021 року Альфа-Банк визнано «Банком року 
в Україні» (Bank of the Year Award for Ukraine 2021) 
за версією авторитетного міжнародного журналу The Banker.

 ■ Альфа-Банк Україна увійшов до числа найкращих банків 
Центральної та Східної Європи. Міжнародне видання 
Global Finance визнало Альфа-Банк переможцем у номінації 
The Best Bank in Ukraine у межах щорічної премії 
World’s Best Bank Awards 2021.

 ■ На початку 2021 року міжнародне рейтингове агентство 
Fitch Ratings підтвердило рейтинги Альфа-Банку Україна: 
довгостроковий і короткостроковий рейтинги за міжнародною 
шкалою на рівні B-/B/Стабільний, рейтинг за національною 
шкалою BBB+(ukr)/Стабільний, а також рейтинги стійкості та 
підтримки.

 ■ Двічі переможець у номінації «Зарплатні проєкти» 
(у 2020 та 2021 роках) за результатами дослідження 
«50 провідних банків України».

 ■ За результатами дослідження «50 провідних банків Украї-
ни 2020» Альфа-Банк Україна став найкращим у номінаціях 
«Класичний депозит», «Кредит готівкою» та «Зар платні 
проєкти».

 ■ Провідні фінансові сайти України «Мінфін» та Finance.ua у ме-
жах премії FinAwards 2020 відзначили першість Альфа-Банку 
в номінаціях «Найкраща програма лояльності» та «Найкра-
ща рекламна кампанія».

Чому IT-компанії вибирають нас?



 ■ Виділений клієнтський менеджер 
для обслуговування компанії

 ■ Єдине вікно в Клієнт-Банку для ведення діяльності 
групи ФОПів: сплати податків, оренди, 
зарахування на особисті картки

 ■ Прості та зручні інструменти для проведення виплат 
групам ФОПів (зарахування заробітної плати, 
витрати за виконання робіт у межах контрактів)

 ■ Відкриття рахунків ФОПів за внутрішньою довіреністю 
(оформлення документів без відвідування банківського 
відділення)

 ■ Автоматизація платежів (продаж валюти, сплата податків, 
регулярні платежі)

 ■ A-CLUB: VIP-обслуговування 
для топменеджменту компанії

 ■ Salary Club: унікальна програма винагород 
від Альфа-Банку

Переваги для IT-компаній

A-CLUB – це не тільки ексклюзивний приватний 
банкінг, це спільнота ділових інтелектуальних 
людей, яких об’єднують спільні ідеї, цінності, 
стиль життя.

 ■ Конфіденційність та безпека
 ■ Індивідуальний підхід
 ■ Найкращі банківські та інвестиційні рішення
 ■ Ексклюзивна програма лояльності
 ■ Культурно-освітня програма заходів

Унікальна програма винагород для представників 
компаній-власників зарплатних проєктів.
Отримуйте бонуси за участь у програмі та обмінюйте 
їх на численні винагороди!

 ■ Подарункові сертифікати
 ■ Туристичні подорожі
 ■ Безліч товарів: від побутової техніки 

до автомобіля Skoda FABIA

A-CLUB

Salary Club



 ■ Sense SuperApp, єдиний мобільний додаток для бізнесу 
та особистих фінансів

 ■ Зручне перерахування коштів на власний рахунок 
фізичної особи в Альфа-Банку

 ■ Сплата податків в один клік за шаблонами 
(реквізити податкової підтягуються автоматично)

 ■ Дебетові та кредитні картки преміального класу

 ■ Програма лояльності для фізичних осіб — Cash’U CLUB 
(кешбек до 10% від покупок повертається реальними 
грошима, вибір до 7 категорій)

 ■ Страхування фінансових ризиків 
(опція, що дозволяє захистити кошти 
та отримати компенсацію в разі крадіжки картки 
або її реквізитів)

 ■ Консьєрж-сервіс 24/7

 ■ Доступ до інноваційного простору AHUB

 ■ Персональний сервіс

Переваги для IT-підприємців

Переваги пакету Lead
 ■ Безкоштовне дистанційне відкриття 

без візиту до відділення

 ■ Безкоштовне обслуговування

 ■ Безкоштовні платежі в межах України

 ■ Безкоштовне внесення готівки на рахунок 
будь-яким зручним каналом

 ■ Додатковий дохід у вигляді відсотків 
на залишок коштів

 ■ Переказ валюти на рахунок фізичної особи 
без курсових втрат в один клік

 ■ Продаж валюти без комісії 24/7

 ■ Цифрова бізнес-картка – 
ключ до рахунку підприємця

Пакет послуг Lead для IT-підприємців



 ■ Персоналізований цифровий банк з унікальними 
можливостями налаштувань: від фону та наповнення 
робочого столу до стилю спілкування

 ■ Зручні платежі та перекази на рахунки юридичних 
та фізичних осіб, відкриті в українських банках

 ■ Швидкі та безкоштовні перекази коштів між картками 
Альфа-Банку за номером мобільного телефону

 ■ Обмін валюти з моментальним зарахуванням на картку 
й за курсом, вигіднішим, ніж у касах банку

 ■ Інвестиції – можливість купувати акції міжнародних 
компаній просто в цифровому банку

 ■ Активування/блокування/розблокування картки в режимі 
реального часу, встановлення ПІН-коду та індивідуальних 
витратних лімітів за картками

 ■ Оформлення та поповнення депозитних вкладів без відві-
дування відділення банку

 ■ Поповнення мобільного телефону в режимі онлайн, керу-
вання рахунком Київстар

Sense SuperApp

Цифровий банк для підприємців, 
які цінують свій час 

 ■ Сплата штрафів ПДР

 ■ Оплата комунальних послуг 
без комісії

 ■ Погашення кредитів 
в українських банках

 ■ Отримання інформації про проведені операції, 
залишки на рахунках, формування виписок

 ■ Формування двомовних довідок 
для посольств

 ■ Оформлення авто- 
та туристичних страховок

 ■ Отримання від’ємної комісії 
(Альфа-Банк платить за поповнення 
вашого рахунку з карток інших банків) 
та багато іншого

 ■ Оновлення та доповнення можливостей 
відбувається щомісяця



AHUB – новий проєкт від Альфа-Банку Україна. 
Він об’єднав функції простору для роботи та 
зустрічей, освітніх програм і соціального клубу 
для тих, хто створює. 

AHUB – більше ніж просто коворкінг чи хаб. 
У просторі AHUB ми задаємо нові норми комфорту 
для роботи та відпочинку:

 ■ Сучасний коворкінг. Open Space з унікальним дизайном.

 ■ Унікальні кімнати для відпочинку. Відвідувачі можуть 
зробити перерву в relax-кімнаті з арома- та звукотерапією 
або stress-кімнаті, щоб зняти напругу за допомогою спор-
тивних навантажень.

 ■ Комфортні переговорні кімнати. Зручна локація в центрі 
міста з привабливим інтер’єром та необхідною технікою – 
запорука успішних переговорів.

 ■ Корисне для розуму й тіла. За допомогою AR-технологій 
відвідувачі можуть розвивати свою увагу та надихатись. 
А в AHUB BAR – поживити розум збалансованим меню 
та крутою добіркою літератури до кави.

 ■ Інсайти експертів з різноманітних галузей. Проєкт реалізує 
освітні програми у двох напрямках («Розвиток особистості» 
та «Розвиток бізнесу»), в межах яких запрошені гості ділять-
ся цікавою інформацією у форматі шоу. Можна приєднати-
ся онлайн та офлайн.

AHUB

Personal Service – це індивідуальний підхід 
та якісне обслуговування для особливо важливих 
клієнтів у відділеннях Альфа-Банку Україна.

 ■ Зв’язок із персональним менеджером 24/7

 ■ Формування оптимального саме для вас 
пакета банківських послуг

 ■ Комфортне та конфіденційне 
розв’язання усіх банківських питань

 ■ Пріоритетне обслуговування в касі банку

 ■ Виділена лінія Call-центру 24/7

 ■ Забезпечення окремої зони обслуговування

 ■ Індивідуальні пропозиції та тарифи

 ■ Online-моніторинг неуспішних операцій 
за картками

Персональний сервіс



■ 2 безкоштовні преміальні картки Mastercard Black 
Edition або Visa Signature у валюті UAH та USD/EUR

■ Безкоштовне зняття в банкоматах світу до 100 000 
грн/міс.

■ До 7 категорій кешбеку, актуальні акції та круті 
розіграші від Cash’U CLUB

■ Додатковий дохід на залишок коштів на «Дохідному 
сейфі»

■ Цілодобовий Консьєрж-сервіс

■ Прискорене проходження реєстрації на рейс, здачі 
багажу, авіабезпеки та паспортного контролю в 
аеропортах «Бориспіль» та «Київ»

■ Безкоштовний доступ до бізнес-залів Mastercard та 
LoungeKey в усьому світі

■ Щомісяця 4 квитки до AHUВ, простору для 
зростання та розвитку

Пакет послуг GRAPHITE

■ 2 безкоштовні преміальні картки Mastercard World Elite 
або Visa Infi nite у валюті UAH та USD/EUR

■ Безкоштовне зняття в банкоматах світу — 
до 150 000 грн/міс.

■ До 7 категорій кешбеку, актуальні акції 
та круті розіграші від Cash’U CLUB

■ Додатковий дохід на залишок коштів 
на «Дохідному сейфі» 

■ Цілодобовий Консьєрж-сервіс

■ Прискорене проходження реєстрації на рейс, здачі багажу, 
авіабезпеки та паспортного контролю в аеропортах 
«Бориспіль» та «Київ»

■ Безкоштовний доступ до бізнес-залів Mastercard 
та LoungeKey в усьому світі

■ Персональний менеджер банку

■ Щомісяця 6 квитків до AHUВ, 
простору для зростання та розвитку

Пакет послуг BLACK



Caméléon – перша в Україні дебетово-кредитна 
картка з нескінченним пільговим періодом. 
■ Кредитний ліміт — до 30 000 грн

■ Відсоткова ставка — 0,01% на покупки карткою, 
зокрема на оплату комуналки та поповнення мобільного

■ До 7 категорій кешбеку, до 10% та актуальні акції 
й розіграші у програмі винагород Cash’U CLUB

■ Кешбек 1% за поповнення картки в Sense 
карткою іншого банку, діє на власні кошти

■ Додатковий дохід — 5,5% річних 
(дохід на залишок власних коштів)

■ Преміальна картка VISA Platinum 
з привілеями від МПС Visa 

■ Цілодобовий Консьєрж-сервіс

■ Медичний консьєрж з усіх питань 
щодо здоров’я 24/7

Дебетово-кредитна
картка Caméléon

Депозит «Мобільний»
■  валюта – UAH
■  термін – 7, 14 та 29 днів
■  виплата відсотків – в кінці терміну

Депозит «Прибутковий»
■  валюта – UAH, USD, EUR
■  термін – від 3 до 60 місяців
■  виплата відсотків – щомісяця на рахунок або капіталізація
■  зручні умови поповнення для всіх строків розміщення

Депозит «Ощадний»
■  валюта – UAH, USD, EUR
■  термін – безстроковий
■  виплата відсотків – капіталізація
■  вільний доступ до коштів та поповнення

«Дохідний сейф» 
(рахунок з підвищеним відсотком на залишок 
у пакетах White, Black, Graphite)

■  валюта – UAH, USD, EUR
■  термін – безстроковий
■  виплата відсотків – капіталізація
■  вільний доступ до коштів та поповнення

Депозити



Детальні умови надання фінансової послуги — на alfabank.ua
АТ «Альфа-Банк». У Державному реєстрі банків № 158. Ліцензія НБУ № 61 від 05.10.2011. Усі види банківських послуг.


