
[1] Фактичний час отримання коштів залежить від фінансової установи, типу рахунку, регіону отримувача і того, чи є транзакція 
внутрішньою чи міжнародною. [2] Опитування щодо вподобань стосовно рішення Earned Wage Access (квітень 2019 р.). 
Дослідження, виконане агентством AYTM на замовлення компанії Visa, включало 1000 працівників, що мешкають у США [3] Дані 
VisaNet, календар 2019 р. [4 ]Дані VisaNet, за 12-місячний період, який закінчився в квітні 2020 р. [5] Дані VisaNet, за період 
січень–березень 2019 р. та січень–березень 2020 р. 

Дізнайтеся, як рішення Earned Wage Access (EWA) та можливості Visa Direct щодо здійснення виплат 
у режимі реального часу1 забезпечують швидкий доступ до заробітної плати тоді, коли це потрібно.

Внутрішні виплати в режимі 

реального часу в130 країнах 

Працівникам потрібен швидший 
доступ до коштів

Понад 53 млн. Виплати EWA за рік4

Рішення EWA, 
створені завдяки Visa Direct, 

тепер доступні для роботодавців

понад 2 млрд. транзакцій 

через Visa Direct на 235 млрд. 

дол. США у 2019 р.3

 Охоплює понад 3 млрд. карток 

по всьому світу, з-поміж яких 

майже 2 млрд. — в режимі 

реального часу1

Понад 3,7 млрд. дол. США обсяг 

виплат за допомогою EWA за рік4

146 % Щорічне зростання обсягу 
транзакцій EWA у I кварталі 
2020 р.5 

Підтримка виплат у

160+ валютах

Рішення Earned Wage Access сприяє добробуту 
як працівників, так і роботодавців. 

Visa Direct включає надійну
систему управління ризиками 

заощадили менше 500 дол. США 
на непередбачені витрати та 
стверджують, що стикаються з 
проблемою грошового потоку 
щомісяця 

вважає, що напруга через особисті 
фінансові проблеми впливає на 
стан здоров’я 

витрачають робочий час, 
переймаючись через особисті 
фінанси 

44%

68%

84%

Навіть до кризи, викликаної пандемією 
COVID, опитані працівники стверджували: 

Обсяг платежів EWA за допомогою 
системи Visa Direct: 

А швидший доступ до зароблених коштів 
може допомогти підвищити 

продуктивність та прихильність 
працівників: 

готові працювати довше на 
роботодавця, який пропонує EWA2 

готові надати перевагу 
роботодавцю, який 
пропонує EWA2 

89%

79%

Visa Direct дозволяє швидко 
здійснювати платежі 

на мільярди карток та рахунків 

Інноваційні рішення EWA використовують 
систему Visa Direct для надсилання платежів 

працівникам у режимі реального часу1


