На правах реклами

Ваш бюджет

КОЖЕН З НАС, МАБУТЬ, ЗВЕРТАВСЯ ДО СВОЇХ ЗНАЙОМИХ ЧИ
КОЛЕГ ІЗ ПРОХАННЯМ ПОЗИЧИТИ КІЛЬКА СОТЕНЬ ГРИВЕНЬ ДО
ЗАРПЛАТИ. ПРИ ЦЬОМУ ПОЧУВАЄШСЯ НЕ НАЙКРАЩЕ, АДЖЕ
ЗАВЖДИ Є РИЗИК ОТРИМАТИ ВІДМОВУ. ТА Й ВЗАГАЛІ — РОЛЬ
ПРОХАЧА НЕ Є ПРИЄМНОЮ. ОДНАК СЬОГОДНІ У ВАС З’ЯВИЛАСЬ
АЛЬТЕРНАТИВА — ПОЗИЧИТИ ГРОШІ ДО ЗАРПЛАТИ У БАНКУ,
СКОРИСТАВШИСЬ ПОСЛУГОЮ “ОВЕРДРАФТ”.

Перший овердрафт був виданий у 1728 р., коли такому собі
Уільяму Хогу було дозволено взяти 1 тис. фунтів стерлінгів
(сьогодні це близько 65 тис. фунтів стерлінгів), більше, ніж
було на його рахунку. Цей історичний овердрафт був виданий
банком ROYAL BANK OF SCOTLAND у Единбурзі. З тієї пори
кредит-овердрафт став стандартною операцією у світовій
практиці. Більше того, сьогодні на заході ця банківська послуга користується великою популярністю.

СЛОВО — ВАЖКЕ,
ПОСЛУГА — ЛЕГКА
З англійської мови “овердрафт” (overdraft) перекладається
дослівно як зверх (over) проекту
(draft) або зверх плану. Так воно і
є: ви вийшли за рамки і витратили
місячний бюджет раніше строку:
витратили зайві кошти на незаплановані покупки, відсвяткували
свій день народження тощо... І
вам не вистачає трохи грошей
до наступного поповнення вашого зарплатного рахунку. Є кілька
варіантів виходу із ситуації. Ви
можете позичити кілька сотень у
друзів чи колег по роботі, якщо в
них, звичайно, є. А можете ті самі
кілька сотень без зайвого клопоту
позичити у банку через свій картковий рахунок. Оце і є овердрафт.
“Овердрафт – особлива форма
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надання короткотермінового кредиту надійному клієнту банку у
випадку, коли розмір виплати
перевищує залишок коштів на рахунку клієнтів. Це дозволить вам у
будь-який момент миттєво отримати додатковий фінансовий ресурс. Ви в будь-який час матимете
можливість скористатися коштами в межах ліміту овердрафту”,
– зазначає начальник управління розробки та реалізації послуг
роздрібного бізнесу АБ “ЕкспресБанк” Наталія Уманська. Доступна
сума овердрафту, яку банк визначає відповідно до ваших щомісячних зарахувань на зарплатну картку, постійно оновлюється. А саме,
коли витрачаються кредитні гроші
– вільний ліміт овердрафту зменшується на суму використаних
коштів, а коли на рахунок клієнта
надходять гроші (зараховується

зарплата), то ліміт овердрафту
відновлюється і знову стає доступним у повному обсязі. Тобто ви
знову матимете грошовий резерв,
яким можете скористатися в будьякий момент. Зручна можливість,
отже, покриття використаного
ліміту овердрафту проводиться в
автоматичному режимі з першого
ж надходження коштів на рахунок
клієнта. Це дуже зручно, бо не
треба постійно тримати в голові,
що ви винні комусь гроші. По-друге, це вигідно, бо значно економить витрати на оплату відсотків
за користування кредитними коштами. Відсотки ж по овердрафту
нараховують лише на суму, яку
клієнт витратив з ліміту, та лише
за дні користування цими грошима. Наприклад, на картці встановлений ліміт овердрафту 800
гривень. За три дні до зарплати
власник картки витратив з овердрафту 200 гривень. Тож відсотки
нараховуватимуться лише за три
дні і лише на суму 200 гривень.
Ще одна принада овердрафту
– кредитні кошти можна використовувати частково, лише ту суму,
яка необхідна на даний момент,
але не більша за розмір встановленого ліміту. Ця сума доступна
для оплати товарів у торговороздрібній мережі, оплати рахунків за
надані послуги тощо. Крім того, ці
кошти можна отримати готівкою
через мережу банкоматів. Отже,
овердрафт – це зручний спосіб
отримання миттєвої фінансової
підтримки в разі виникнення непередбачених витрат.

БЕЗ ЗАЙВИХ
ПАПЕРІВ
Головна відмінність овердрафту від інших кредитних продуктів
– його миттєва доступність. Для
оформлення, наприклад, споживчого кредиту необхідно кілька днів,
щоб зібрати визначений банківською установою пакет документів, і
ще кілька, аби отримати необхідні
гроші. Навіть якщо ви звернулися
за кредитом у банк, клієнтом якого ви є, вам все одно доведеться
витратити деякий час… А овердрафт — це кредит, який завжди “з вами”. Достатньо один раз
оформити відповідну заяву у вашому банку і користуйтеся стільки,
скільки потрібно!
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НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ
ТА КОНТРОЛЮ
ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗДРІБНОГО БІЗНЕСУ
АБ “ЕКСПРЕС-БАНК”
СВІТЛАНА САВЧЕНКО:
— Овердрафт може стати вашим корисним резервом при виникненні потреби
у додаткових коштах. Це короткостроковий
кредит, суму та термін якого клієнт самостійно визначає в межах визначеного ліміту. Ці
кошти можуть бути використані для сплати
послуг чи товарів або отримані готівкою в
мережі банкоматів. Зазначу, що отримання готівки за овердрафтом у банкоматах
АБ “Експрес-Банк” безкоштовне. Розмір
овердрафту визначається для кожного власника зарплатної картки індивідуально та залежить від кількох факторів, і перш за все,
від розміру щомісячних доходів, отриманих
від підприємства-роботодавця. У середньому, враховуючи розмір заробітної платні
по галузі, він знаходиться в межах 800 грн.
Такий кредит, якщо у клієнта виникне потреба використати його повністю, коштуватиме
лише 0,60 грн на день. Проте відсотки за
користування цими грошима нараховуватимуться лише за ті дні, коли клієнт ними
користуватиметься. А вже з першого ж зарахування заробітної плати на платіжну картку цей міні-кредит в автоматичному режимі
буде погашений, і власник карткового рахунку знову матиме грошовий резерв на будьякий випадок. Для отримання овердрафту
не треба змінювати картку. Необхідно лише
оформити заяву-договір, звернувшись до
банку. З метою забезпечення максимально
комфортного обслуговування своїх клієнтів,
які є співробітниками підприємств – учасників зарплатних проектів, АБ “Експрес-Банк”
розробив програму, в рамках якої кожен такий клієнт отримає можливість оформити
документи на овердрафт безпосередньо на
своєму підприємстві. Інформація щодо місця та часу, коли можна буде поспілкуватися
з працівником банку, буде оприлюднена додатково на дошках об’яв та повідомлень у
відокремлених підрозділах.
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