Інструкція з виплати винагороди (бонусів) за бонусними програмами Банку через ТАС-24
1.
Необхідно зайти у розділ «Рахунки». В даному розділі є «Бонусный счет». В стовпці «Доступно»
відображається сума нарахованих та ще не виплачених Клієнтом собі на рахунки бонусів. Якщо в даному полі сума
перевищує 1300 грн. (нараховано може бути й більше), для виплати на рахунок буде доступно протягом одного
календарного місяця максимально лише 1 300 грн. (до утримання податків).

2. Для того, щоб продивитися загальну інформацію за бонусними програмами, необхідно натиснути на іконку:

Після чого відкривається вікно наступного типу.

Назва бонусної програми є одночасно посиланням на відповідну сторінку сайту Банку.

Наприклад, за Кредитною карткою «Велика п’ятірка» відображається дві підпрограми: АЗС та супермаркети (2,548%) та
інші торгові операції (1,274%) (ці ставки актуальні лише на момент написання інструкції – 05.10.2015). Також, за
кожною підпрограмою відображаються нараховані бонуси (це загальна сума нарахованих бонусів за відповідними
програмами за весть строк дії програми накопичувально, незалежно від виконаних через ТАС-24 виплат).
Строк дії програми буде відображатись згідно офіційних умов програми (на даному прикладі строк умовний).
Залишок на бонусному рахунку – це сума нарахованих та ще не виплачених через ТАС-24 бонусів. Залишок може
бути будь-яким в залежності від того, наскільки багато операцій було виконано, за якими передбачено бонуси.
Доступно в поточному місяці – це сума, яку можливо собі виплатити на карткові рахунки. Дана сума не може бути
більше, ніж 1 300 грн. згідно офіційним умовам програми. 1 300 грн. – це сума доступних для виплати бонусів до
утримання податків.
3. Для того, щоб виплатити собі бонуси (винагороду) необхідно натиснути на одну з наступних кнопок:

По факту натиснення на одну з даних кнопок Ви перейдете на розділ «Платежі».

Далі необхідно обрати рахунок, на який Ви бажаєте виплатити бонуси.Це може бути виключно картковий рахунок.

Суму для виплати змінити неможливо. Виплачується повна сума доступних до виплати бонусів. Часкова виплата не
передбачена.

Перед виплатою система дасть попередження, що з суми винагороди можуть бути утримани податки згідно
законодаства.

Далі необхідно ввести Одноразовий пароль для підтвердження операції, який надійде у СМС.

Результат - виплата проведена Клієнтом.

В розділі «Платежі» - «Історія платежів» відображатиметься статус вашого платежу з виплати винагороди за бонусною
програмою на свій картковий рахунок.

Регламент проведення проводок на виплату винагороди (бонусів).
Якщо виплата в ТАС-24 ініційована та підтверджена Клієнтом в операційний день до 17:00, то проводка на виплату буде
проведена протягом того ж операційного дня.
Якщо виплата в ТАС-24 ініційована та підтверджена Клієнтом в операційний день після 17:00 або в неопераційний день,
тоді проводка на виплату буде проведена протягом наступного операційного дня.
Важливо! Баланс у ТАС-24 буде поновлено тільки після того, як Банком буде проведена проводка на виплату
винагороди, а не одразу після успішного проведення операції Клієнтом в ТАС-24. Це означає що по факту виплати
винагороди за бонусною програмою через ТАС-24 з підтвердженням одноразовим паролем сума бонусів, доступних для
виплати, в ТАС-24 не обнулиться та буде відображатися така ж доступна сума, яка й була до ініціації виплати. Клієнт
зможе виконати повторну виплату ще раз, але Банком буде проведена лише перша проводка на виплату, ініційована
Клієнтом, а усі наступні проводки за тією ж сумою будуть автоматично відхілені системою.
Тому після першої успішної виплати бонусів необхідно просто чекати моменту, коли проводка на виплату буде
проведена Банком згідно Регламенту проведення проводок на виплату винагороди (бонусів) та не виконувати повторно
дану виплату через ТАС-24.
Після виплати баланс за бонусним рахунком оновлюється (обнуляється):

Статус проводки на виплату в «Історії платежів» змінюється на «Виконано».

Також оновлюється інформація за бонусними програмами.

Залишок на бонусному рахунку вже 0 грн., оскільки винагорода була виплачена в повному обсязі, скільки й було
нараховано.
Достпно в поточному місяці також 0 грн. відповідно.
Виплачено в поточному місяці – та сума, яка була виплачена.

Дані за бонусною програмою, в тому числі «Сума нарахованих бонусів по програмі» не оновлюється, оскільки, як було
вказано вище, в даному полі сумарно відображаються нараховані бонуси за весь строк дії програми без врахування
здійснених виплат через ТАС-24.

