До уваги клієнтів АТ «БАНК» ГРАНТ» !
ГРАФІК РОБОТИ БАНКУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
Під час карантину Банк працює в штатному режимі та здійснює усі види
діяльності:
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

розрахункове та касове обслуговування фізичних та юридичних осіб;
приймає вклади (депозити) від юридичних та фізичних осіб;
відкриває та супроводжує поточні рахунки клієнтів;
надає кредити;
надає гарантії, поручительства та інші зобов’язання від третіх осіб;
надає послуги з надання в оренду індивідуальних сейфів для зберігання
цінностей та документів;
емітує банківські платіжні картки і здійснює операції з використанням
цих карток;
здійснює операції з валютними цінностями;
здійснює діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність та
діяльність з торгівлі цінними паперами;
надає інші послуги.

Одночасно Банк також піклується про здоров’я наших клієнтів
та працівників, тому на період карантину рекомендуємо
максимально перейти на безготівкові розрахунки !!!
●
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фізичні особи та фізичні особи-підприємці можуть скористатися
послугами
системи
дистанційного
обслуговування
«СМАРТ-ГРАНТ», яка забезпечує цілодобовий доступ до Ваших
рахунків через мережу Інтернет і надає такі можливості:
перегляд залишку коштів на рахунку і руху коштів;
здійснення платежів на будь-які рахунки на території України;
перегляд доступних коштів на картці;
здійснення переказу з картки на картку;
купівлю безготівкової іноземної валюти;
цілодобове поповнення рахунків мобільних операторів;
здійснення оплати комунальних, телекомунікаційних та інших послуг;
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● отримання інформації про розташування банкоматів Банку та
відділень.
● суб’єкти господарювання повноцінно можуть управляти своїми
рахунками за допомогою програмного комплексу «Клієнт-Банк»,
що позбавить Вас від необхідності відвідувати Банк.
АТ «БАНК» ГРАНТ» гарантує Вам оперативність та надійність
проведення транзакцій.

Інформацію щодо отримання інших послуг Банку Ви можете отримати в
спеціальних розділах нашого сайту.
Контакти наших фахівців Ви можете
https://www.grant.ua/connection-ua.html

отримати

за

адресою:

!!! Банк

приєднується до наголошення Національного банку України щодо
дотримання рекомендацій ВООЗ та МОЗ та без необхідності не відвідувати
банківські установи.
Рекомендуємо:
●
●
●
●

зменшити контакти з готівкою (національною та іноземною),
мінімізувати отримання коштів у банкоматах,
користуватися дистанційними каналами банківського обслуговування,
здійснювати безготівкові розрахунки, краще безконтактні (90%
платіжних терміналів в Україні підтримують таку можливість).

Після контакту з банкнотами та монетами слід ретельно вимити руки і не
торкатися обличчя. Також варто періодично дезінфікувати платіжні картки,
смартфони,
платіжні
термінали,
інші
мобільні
пристрої,
які
використовуються для безготівкової оплати.

