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Шановні Клієнти! 

Інформуємо Вас про зміни в умовах обслуговування рахунків в Євро.  

З  25 серпня 2020 року вносяться зміни до Тарифів на ведення та обслуговування поточних рахунків 

фізичних осіб, Тарифів на ведення та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб та 

Тарифів на ведення та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб – приватних клієнтів, карткові 

рахунки яких відкриті у валюті Євро: 

• запроваджується щомісячна плата за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для 

виплат», рахунку «Поточний» та вкладу на вимогу «Універсальний» у розмірі 1 (один) Євро1. 

Перше списання відбудеться 19 вересня 2020р. У разі відсутності коштів на рахунку комісія 

утримуватись не буде.  

• запроваджується щомісячна плата за обслуговування карткового рахунку в рамках пакету 

Послуг у розмірі 1 (один) Євро2. Плата застосовується з 21.09.2020р. Перше списання 

відбудеться 22 вересня 2020р; 

• скасовується комісія за обслуговування залишку коштів неактивного поточного рахунку в 

Євро; 

• скасовується щомісячна комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку в Євро; 

З  01 серпня 2020 р. до 31 серпня 2020 року пропонуємо без комісії у мережі відділень Райффайзен 

Банк Аваль: 

• отримати готівкові кошти в Євро з власних рахунків; 

Важливо! Якщо сума перевищує 2 000 Євро необхідно за 2 (два) банківських дні замовити кошти 

в Інформаційному Центрі за телефоном 0 800 500 500  (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів 

України – безкоштовні). Також під час видачі готівки Банк може витребувати додаткові 

документи, які підтверджують джерела походження коштів.  

• здійснити грошовий переказ SWIFT в інший банк з поточного рахунку в Євро; 

• розгляд та перевірка пакету документів, що надаються клієнтом для здійснення валютної 

операції – переказу коштів в межах Е-ліміту (за один пакет документів) для рахунків в Євро 

здійснюється безкоштовно. 

Нагадуємо, що видача коштів в Євро з поточного рахунку «Для виплат» та вкладу на вимогу 

«Універсальний» здійснюється безкоштовно. 

У додатку Raiffeisen Online , Ви можете конвертувати валюту у гривню та відкрити гнучкий вклад 

«Універсальний+». Поповнюйте та знімайте кошти будь-коли! 

З 01 вересня 2020 р. діятимуть стандартні тарифи по рахунках в Євро: 

- за видачу готівки з рахунку «Поточний»  - 1% від суми, але не менше 1 EUR (у національній валюті по 

курсу НБУ); 

                                                           
1 Комісія списується у кожну третю суботу місяця у валюті рахунку для подальшого продажу на ВРУ та зарахування на рахунок 

доходів Банку в національній валюті; якщо залишок по рахунку менше тарифу, комісія встановлюється в розмірі залишку на  

рахунку.  
2 Плата утримується на початку періоду, за який надається послуга, кожного місяця наступного робочого дня за днем, який 

відповідає даті відкриття Карткового рахунку, після першого зарахування коштів на картковий рахунок, за умови достатності 

коштів на рахунку. Період з дати відкриття та першого зарахування коштів на Картковий рахунок до найближчого наступного 

робочого дня за днем, який відповідає даті відкриття Карткового рахунку та слідує за датою початку надання Послуги, не 

тарифікується 
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- за видачу готівки з карткових рахунків у мережі відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль» - 1%, мінімум 

0,3 EUR (у національній валюті по курсу НБУ); 

- за грошовий переказ в інший банк  - 0,75% від суми, але не менше 20 EUR, та не більше 400 EUR; 

- 1500 грн. за розгляд та перевірку пакету документів, що надаються клієнтом для здійснення валютної 

операції – переказу коштів в межах Е-ліміту (за один пакет документів) 

 

Нова  редакція Тарифів «Пакет Послуг для приватних клієнтів, карткові рахунки яких відкрито у USD або 

EUR», Тарифів на ведення та обслуговування поточних рахунків фізичних осіб, Тарифів на ведення та 

обслуговування вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, які набувають чинності 25.08.2020 року 

розміщені на офіційній сторінці Банку в мережі Інтернет за адресою www.aval.ua, розділ 

Документи/Приватним особам та преміум клієнтам/Тарифи на обслуговування. 

 

З повагою,  

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

При виникненні додаткових запитань, у тому числі щодо акційних пропозицій, будь ласка, 

звертайтесь до Вашого відділення або телефонуйте до Інформаційного Центру за телефоном 

0 800 500 500  (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів України – безкоштовні). 

 


