
Актуальні діючі ліміти на видаткові операції 
по карткових рахунках 

 
1. Встановлені банком ліміти на отримання готівкових коштів в банкоматах та касах банків на території України 
(залежно від типу ПК): 
 

30 000 грн. в банкоматах Банку упродовж однієї доби для ПК 

 Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, MasterCard Platinum, MasterCard World Elite 
 

10 000 грн. в банкоматах Банку упродовж однієї доби для всіх інших типів ПК міжнародних платіжних систем 

Visa International та MasterCard Worldwide та для ПК «ПРОСТІР» Національної платіжної системи  
 

еквівалент 30 000 грн. в касах Банку для ПК, які відкриті до карткових рахунків в валюті 

 
 
2. Встановлені банком ліміти на отримання готівкових коштів в банкоматах за кордоном (по ПК міжнародних 
платіжних систем Visa International та MasterCard Worldwide): 

 

еквівалент 3400 дол. США  упродовж однієї доби – типів ПК міжнародних платіжних систем 

Visa International та MasterCard Worldwide, 
в залежності від валюти отримання готівки в країні перебування 

 
3. Встановлені банком ліміти на здійснення операцій оплати товарів, робіт та послуг із використанням ПК в мережі 
Інтернет: 
 

У разі якщо для ПК в порядку та на умовах, визначених 
договором, активовано 3D-Secure та здійснюється 
операція оплати товарів, робіт та послуг із 
використанням ПК в мережі Інтернет через сайт, що 
підтримує 3D-Secure: 

У разі якщо для ПК не активовано 3D-Secure, а також у 
разі, якщо 3D-Secure активовано, але операція оплати 
товарів, робіт та послуг з використанням ПК в мережі 
Інтернет здійснюється через сайт, що не підтримує  
3D-Secure: 

еквівалент 4 000 дол. США на одну операцію 

оплати товарів, робіт та послуг, вартість яких виражена 
в іноземній валюті –для ПК Visa Signature, Visa Infinite,  

MasterCard Platinum, MasterCard World Elite 
 еквівалент 500 дол. США  

на одну операцію оплати товарів, робіт та послуг, 
вартість яких виражена в гривнях та в іноземній 

валюті, але не більше 1000 дол. США  
(або еквівалент цієї суми) упродовж 2х діб – для всіх 

типів ПК. 

еквівалент 2 000 дол. США на одну операцію 

оплати товарів, робіт та послуг, вартість яких виражена  
в іноземній валюті – для всіх інших типів ПК із 

вбудованим чіпом; 

еквівалент 10 000 дол. США на одну операцію 

оплати товарів, робіт та послуг, вартість яких виражена  
в гривні для всіх типів ПК. 

4. Визначений банком в межах суми дрібного побутового правочину ліміт на здійснення операцій з використанням 
додаткової платіжної картки, випущеної на ім’я дитини віком від шести до чотирнадцяти років до карткового рахунку 
клієнта – одного із батьків (усиновлювачів) дитини: 

1 000 грн. упродовж календарного місяця (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті  

за курсом НБУ на дату здійснення операції) для всіх додаткових платіжних карток. 

 
 
Ви маєте право змінити зазначені ліміти на отримання готівкових коштів (окрім ситуацій, коли вони перевищують 
граничні ліміти з отримання готівки, встановлені НБУ) за допомогою Системи "Райффайзен Онлайн", а у разі її 
недоступності з технічних причин, – шляхом звернення до Інформаційного центру Райффайзен Банку. 


