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>> вже дозволили дистанційне відкриття рахунків та замовлення платіжної
картки.
Одним із перших серед українських банків повноцінну відеоідентифікацію реалізував Альфа-Банк у
листопаді 2020 року. Після оновлення
мобільного застосунку Sense SuperApp
на початку 2021 року новим клієнтам
Альфа-Банку доступні на вибір два
варіанти авторизації для відкриття
рахунку онлайн — через застосунок
«Дія» або через відеочат з оператором
у Sense SuperApp. У банку кажуть, що
реєстрація займає лише п’ять хвилин. Проте деякі банки все одно можуть намагатися знайти можливість
поспілкуватися з клієнтом особисто.
Наприклад, під час відкриття рахунку
за допомогою віддаленої ідентифікації
банк може встановлювати обмеження
на кількість операцій на місяць або на
їх суму. Для збільшення ліміту клієнту
доведеться відвідати відділення.
В Ощадбанку підкреслюють, що
важливим оновленням застосунку у
2020 році стала можливість дистанційного замовлення платіжної картки, в
тому числі без її фізичного носія. «Минулого року ми впровадили адресну
доставку карток клієнтам та послугу
«фотокаса», а також реалізували можливість друку платіжних доручень та
виписок із факсиміле банку», — перераховує Леся Сирота.
Значною мірою повністю дистанційними стали платежі та депозити.
Наприклад, 70% щомісячного депозитного портфеля Ощадбанку залучається
через дистанційні канали. «У грудні
2020 року близько 80% депозитів у нас
оформлялися онлайн», — підрахував
Тарас Горкун. Тоді як в докарантинний період лише 20% клієнтів банку
проводили оформлення депозитів в
інтернет-банкінгу чи мобільному застосунку.
Щоб користування каналами дистанційного обслуговування було ще
зрозумілішим та зручнішим, деякі
банки почали випускати та транслювати на своїх каналах навчальні ролики про те, як завантажити застосунок,
обміняти валюту онлайн та здійснити
інші банківські операції, не виходячи
з дому. «Ми намагаємось бути ближче до клієнтів: наші співробітники
розповідають клієнтам про продукти та сервіси дистанційно каналом
Telesales», — поясняє Леся Сирота. Таким чином клієнти можуть отримати
вичерпну інформацію, поспілкувавшись із співробітником банку «наживо», та поставити всі запитання з дому.
Боріс Гіттон стверджує, що апетит
українців до диджитал-інструментів
продовжує збільшуватися разом із
зростанням їхньої готовності здійснювати операції в інтернеті. Причому
ринок стає дедалі більш орієнтованим
на мобільний банкінг для виконання повсякденних операцій, тоді як
інтернет-банкінг переважно використовується для проведення більш
складних банківських трансакцій,
таких як платежі за реквізитами або
керування лімітами. Тренд цілком очікуваний, адже кількість смартфонів
в Україні зростає з кожним місяцем,
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КІЛЬКІСТЬ
ВІДДІЛЕНЬ

1838

КІЛЬКІСТЬ
ВІДДІЛЕНЬ, ДЕ
МОЖНА КУПИТИ
ЗОЛОТІ ЗЛИВКИ
ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ
МОНЕТИ

КІЛЬКІСТЬ
ВІДДІЛЕНЬ,
ЩО ПРАЦЮЮТЬ
ПІСЛЯ 18:00
У РОБОЧІ ДНІ

КІЛЬКІСТЬ
ВІДДІЛЕНЬ,
ЩО ПРАЦЮЮТЬ
У СУБОТУ

КІЛЬКІСТЬ
ВІДДІЛЕНЬ,
ЩО ПРАЦЮЮТЬ
У НЕДІЛЮ

1780

103

453

62

КІЛЬКІСТЬ ЗОН
САМООБСЛУГО
ВУВАННЯ 24/7

1

ОЩАДБАНК

523

2

АЛЬФАБАНК

219

0
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3

ПРИВАТБАНК

1717

65

60

315
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4

ПУМБ

225
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0
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4

115

5

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

397

1

0

1

1
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6

ОТП БАНК

87

1

0

0

0

80
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7

УКРГАЗБАНК
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8

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК
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0

0

0

9

УКРСИББАНК
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0

0

0

0
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КРЕДОБАНК
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0

0

0
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0

0
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Під час розрахунку рейтингу застосовувалися такі критерії: середній час відкриття поточного рахунку; вартість
відкриття поточного рахунку; можливість доступу до рахунку в будь-якому відділенні банку; можливість дистанційного
керування рахунком; кількість доступних сервісів систем миттєвих переказів коштів; співвідношення кількості
операційних співробітників банку і кількості відкритих рахунків фізосіб; вартість оплати комунальних послуг;

загальна кількість відділень; кількість відділень, де доступна купівля дорогоцінних металів та інвестиційних монет;
кількість відділень банку, які працюють після 18:00 в робочі дні; кількість відділень, які працюють в суботу та неділю;
кількість зон самообслуговування «24/7». Найбільшу кількість рахунків фізосіб відкрито в державних Ощадбанку і
ПриватБанку.

Антон Тютюн вважає, що цифровізація є незворотним процесом,
який навряд можливо зупинити чи
стримати. Головна причина полягає
в тому, що це зручно для клієнтів та
вигідно для надавачів послуг. На цій
хвилі протягом останніх років почали
з’являтись необанки — мобільні або
цифрові банки, в яких взагалі немає
фізичних відділень. Окрім популярного проєкту «Монобанк» (monobank)
від Універсал Банку, клієнтами якого
вже є понад 3,5 млн українців, на початку 2021 року функціонували ще декілька цифрових банків. У листопаді
2019 року ІТ-компанії Dyvotech та N1
оголосили про запуск мобільного банку sportbank, який функціонує на базі
Оксі Банку. Інвестор проєкту Нікіта
Ізмайлов розповідав, що за перші пів
року sportbank залучив понад 100 тис.

як і середній час користування ними.
«Загальна тенденція як ринку, так і
Ощадбанку — дедалі більша перевага
віддається мобільному застосунку», —
підтверджує Антон Тютюн. Хоча функціонал і набір сервісів у мобільному
застосунку та вебверсії зазвичай однаковий. «2019 рік ми почали з 50% авторизацій через мобільний застосунок
і 50% — через вебверсію. На початку
2020-го співвідношення було вже 70%
на 30%. А 2020-й закінчили зі співвідношенням 90% на 10%», — розповідає Андрій Грігель. Наразі більшість
мобільних застосунків дають змогу
клієнтам здійснювати практично всі
види платежів, зокрема за реквізитами, сплачувати комунальні послуги,
поповнювати мобільні телефони, відкривати чи поповнювати депозити,
здійснювати обмін валют.

клієнтів. У грудні 2020-го проєкт розпочав співпрацю з ТАСкомбанком, з
яким monobank припинив працювати
в травні.
У січні 2020 року Ідея Банк запустив мобільний банк O.Bank, який
пропонує своїм клієнтам до 120 днів
безкоштовного користування кредитними коштами, як і sportbank. А у
вересні минулого року донька Сергія
Тігіпка Анна Тігіпко презентувала ще
один «банк у смартфоні», який працює
на ліцензії ТАСкомбанку — izibank.
Клієнти izibank отримують 1% кешбеку на всі покупки незалежно від категорій та 72-денний грейс-період. Банк
«Конкорд» на початку 2021-го почав
просувати
мобільний
застосунок
NEOBANK із аналогічним кешбеком
1% на всі покупки та 62-денним пільговим кредитом.
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КОМІСІЯ ЗА ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ
В ЧУЖИХ БАНКОМАТАХ

МОЖЛИВІСТЬ АВТОМА
ТИЧНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ
КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ ТА
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РОЗМІР
МАКСИМАЛЬ
НОГО
ОВЕРДРАФТУ,
ГРН

СТАВКА
ЗА ОВЕР
ДРАФТОМ, %

МАКСИМАЛЬ
НИЙ ПІЛЬГО
ВИЙ ПЕРІОД
ПОГАШЕННЯ,
ДНІВ

1

АЛЬФАБАНК

Відсутня в рамках лімітів
(30–150 тис. грн на місяць залежно від
типу картки), понад ліміт — 2% + 25 грн
(1 USD, 1 EUR)

так

200 000

35,99%

62

2

ПУМБ

Відсутня

так

200 000

47,88%

62

3

УКРГАЗБАНК

Відсутня

так

300 000

36,00%

30

4

УКРЕКСІМБАНК

Відсутня

так

50 000

30,00%

50

5

КРЕДОБАНК

Відсутня в рамках лімітів
(20–100 тис. грн на місяць залежно
від типу картки)

так

100 000

30,00%

Відсутній

6

ПРИВАТБАНК

Відсутня

так

Відсутній

Відсутній

Відсутній

7

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ Відсутня

так

Відсутній

Відсутній

Відсутній

8

ОЩАДБАНК

Від 0% до 1,5% + 5 грн

так

Відсутній

Відсутній

Відсутній

9

ПІВДЕННИЙ

Відсутня

ні

100 000

39,99%

55

10

ГЛОБУС

Відсутня

так

100 000

46,80%

30
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Під час розрахунку рейтингу застосовувалися такі критерії: кількість реалізованих зарплатних проєктів (на
платіжних картках нижче рівня Gold); кількість активних зарплатних платіжних карток, емітованих банком;
мінімальна кількість співробітників підприємства, за якої банк запускає для нього зарплатний проєкт; мінімальний
розмір фонду заробітної плати підприємства для відкриття зарплатного проєкту; вартість зняття готівки в
банкоматах; наявність і розмір автоматичного овердрафту (в співвідношенні з розміром зарплати); розмір
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максимального овердрафту; середня ставка за овердрафтом; абонплата за ведення рахунку для картки рівня Gold.
У дослідженні акцент зроблено на оцінці послуги з точки зору споживача — власника зарплатної картки, для якого
важливі доступність «своїх» і партнерських банкоматів, розміри комісій в разі використання «чужих» установ,
можливість отримання овердрафтів тощо. Основні бали учасники рейтингу отримали за кількість реалізованих
зарплатних проєктів, а також за умови овердрафту до зарплатної картки.

