Пам’ятка по роботі із системою Iнтернет-Банкінг (e-Banking)
Для корпоративних користувачів

Особливості перегляду ліміту овердрафту

Шановний клієнте!
З детальною інформацію щодо переліку послуг, доступних в системі Інтернет-Банкінг, Ви можете
ознайомитись на нашому веб сайті http://www.universalbank.com.ua/ в Пораднику по роботі з
системою Інтернет Банкінг (e-Banking) для корпоративних користувачів, який знаходитья за
посиланням: http://www.universalbank.com.ua/storage/FILES/doc/man_e-banking_corp.pdf
Дана Пам’ятка описує особливості відображення встановленого Вашому підприємству ліміту
овердрафту в системі Інтернет-Банкінг.

1. Вхід в систему Iнтернет-Банкінг (e-Banking)
Вхід в систему Інтернет - Банкінг здійснюєте звичайним шляхом, вводячи персональні дані.

2. Інформація по рахунках
На вкладці Мій Universal Bank в розділі Інформація по рахунках, Ви бачите свої поточні рахунки з
Поточними залишками по них (стовпчик Поточний залишок).

У разі, якщо до поточного рахунку Вашого підприємства встановлено ліміт овердрафту (згідно
Договору про надання Овердрафту ) на цій закладці Ви також бачите розмір ліміту - в стовбчику
Наданий кредитний ліміт:

Увага! Поточний залишок може бути, як з позитивним значенням, так і з від’ємним (на що вказує
знак мінус):
Позитивне значення Поточного залишку вказує на те , що на сальдо поточного рахунку кредитове –
тобто це ваші власні грошові кошти.
Від’ємне значення Поточного залишку (дебетове сальдо по рахунку) означає, що Ви скористались
лімітом овердрафту на зазначену суму.

3. Зведення рахунків і Деталі рахунків
На вкладці Інформація, Зведення рахунків Ви бачите свої поточні рахунки з доступними залишками
по них. Доступний залишок – сума чистого балансу з правом зняття. Це сума грошових коштів, якою
Ви на даний момент можете скористатися (з врахуванням ліміту овердрафту). Розраховується за
формулою:
Доступний залишок = Наданий кредитний ліміт + Поточний залишок

Ви обираєте потрібний Вам рахунок, натиснувши на ньому двічі лівою клавішою миші. Здійснюється
перехід на закладку Деталі рахунку.

Розглянемо більш детально:
Приклад 1.

Поточний залишок – «-» 15 000,00 грн. Значення - від’ємне (дебетове сальдо), отже Ви скористалися
лімітом овердрафту на суму 15 000,00 грн.
Наданий ліміт – 100 000,00 грн. Це встановлений ліміт овердрафту згідно Договору про надання
овердрафту.
Доступний залишок - 85 000,00. Це сума грошових коштів (з врахуванням наданого ліміту
овердрафту), якою Ви на даний момент можете скористатися.
Доступний залишок = 100 000 грн. + (-15 000 грн.)

Приклад 2.

Поточний залишок – 15 000,00 грн. Значення позитивне (кредитове сальдо), отже це Ваші власні
грошові кошти.
Наданий ліміт – 100 000,00 грн. Це встановлений ліміт овердрафту згідно Договору про надання
овердрафту.
Доступний залишок - 115 000,00. Це сума грошових коштів (з врахуванням наданого ліміту
овердрафту), якою Ви на даний момент можете скористатися.
Доступний залишок = 100 000,00 грн. +15 000,00 грн.
Увага! При створенні платіжного доручення в строці Баланс відображається значення Доступного
залишку:

Дякуємо Вам за вибір Universal Bank. Ми будемо вдячні за всі зауваження і пропозиції удосконалення або
впровадження нової функціональності.

8 00 300 9000
+380 44 391 5 391

