Оголошення
Шановні Клієнти! Звертаємо Вашу увагу:
З 27.12.2017 року набувають чинності зміни до Правил банківського обслуговування
фізичних осіб в АТ «Райффайзен Банк Аваль» стосовно відкриття та обслуговування
Вкладних рахунків фізичних осіб в EUR, зокрема Банк не здійснює відкриття нових
Вкладних рахунків та не здійснює пролонгацію розміщених до 27.12.2017 року
Строкових вкладів в валюті Євро.

я

Строкові вклади в EUR, які були раніше пролонговані (продовжені) на новий строк, в
дату закінчення такого строку вкладу повертаються Банком Клієнту на поточний
рахунок «Для виплат» Клієнта.
Нагадуємо, що процента ставка для пролонгованих вкладів в EUR становить 0%, а в
разі дострокового повернення вкладу відсутні будь-які штрафні санкції.
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Також, з 25 січня 2018 року згідно рішень Тарифного комітету №ТК-50/1 від
31.10.2017р., №ТК-54/1 від 15.11.2017р. будуть внесені наступні зміни в Тарифи
роздрібного бізнесу:
впроваджується щомісячна плата за обслуговування та ведення поточних рахунків
фізичних осіб та вкладу на вимогу «Універсальний» в EUR:
Назва продукту/тарифу
Тариф
Поточний рахунок
Щомісячна плата за обслуговування та ведення
1 EUR
рахунку в EUR*
Поточний рахунок „Для виплат”
Щомісячна плата за обслуговування та ведення
3 EUR
рахунку в EUR*
Вклад "Універсальний"
Щомісячна плата за обслуговування та ведення
3 EUR
вкладу "Універсальний" в EUR*
Комісія за часткове або повне зняття готівки з
вкладу "Універсальний" для рахунків в EUR :

*Комісія

1% від суми, але не менш
ніж 1 EUR

списується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та
зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті. Якщо залишок по
рахунку менше Тарифу комісія встановлюється в розмірі залишку на даному
рахунку.

Оголошення
Шановні Клієнти! Звертаємо Вашу увагу:
Змінено Тариф на обслуговування залишку коштів неактивного поточного рахунку
в гривні (щомісячно)

я

Назва продукту/тарифу

Комісія за обслуговування залишку
коштів неактивного поточного
рахунку (щомісячно)

Національна
валюта

Іноземна валюта

25 грн.

1 USD/GBP 60 RUB

До моменту введення в дію Тарифів по рахунках в EUR пропонуємо Вам
скористатися діючими Тарифами, а також акційною пропозицією, яка діятиме
з «01» листопада 2017 р. по «01» квітня 2018 р.:
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1. Безкоштовна безготівкова конвертація EUR в USD на МВРУ
2. Безкоштовний продаж безготівкової валюти в EUR за гривню на МВРУ
3. Здійснення грошового переказу з рахунку в EUR в інший банк лише за 5 EUR1

1

В межах України дозволено здійснювати перекази в іноземній валюті на власний рахунок, крім
виключень передбачених Постановою НБУ № 365 від 16.09.2013 р.

