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Шановні клієнти! Звертаємо вашу увагу:  

АТ «Райффайзен Банк Аваль» здійснює в порядку, встановленому Інструкцією про порядок організації та 

здійснення валютно-обмінних операцій на території України, яка затверджена постановою Правління 

Національного банку України від 12 грудня 2002 р. N 502 (у редакції постанови Правління Національного 

банку України від 04 квітня 2017 р. N 30),  (далі - Інструкція), наступні валютно-обмінні операції з переліку, 

зазначеного в цій Інструкції:  

• купівлю у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові 

гривні;   

• продаж фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;   

• зворотний обмін фізичним особам - нерезидентам невикористаних готівкових гривень на 

готівкову іноземну валюту;   

• конвертацію (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову 

іноземну валюту іншої іноземної держави.   

Дані про особу, отримані у процесі обслуговування клієнтів під час здійснення валютнообмінних 

операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх зберігання, передбаченим главою 10 

Закону України “Про банки і банківську діяльність».  

Raiffeisen Bank Aval JSC carries out foreign currency operations from the list below according to the procedure 

stipulated by the Guidelines on the procedure for organizing and carrying out foreign currency operations on the 

territory of Ukraine, which is approved by the Board resolution of the National Bank of Ukraine No. 502 of 

December 12, 2002 (hereinafter – Guidelines):   

• Purchase of foreign currency cash for UAH cash from private individuals – residents and 

nonresidents;    

• Sale of foreign currency cash for UAH to private individuals – residents;    

• Reverse exchange of unused UAH for foreign currency cash for private individuals – nonresidents;    

• Conversion (exchange) of foreign currency cash of one foreign state for cash foreign currency of a 

different foreign state.    

The data about the person received in the process of customer servicing in the process of foreign 

currency operations, is banking secrecy with the respective regime of keeping, as provided for by chapter 

10 of the Law of Ukraine On banks and banking.   
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Дозволяється здійснювати:  

  

- операції з продажу фізичній особі - резиденту готівкової іноземної валюти за готівкові гривні на суму, 

яка менша в еквіваленті, ніж 150000 гривень (з урахуванням дії тимчасового граничного обмеження на 

максимальну суму операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) 

день в розмірі не більше 150 000 гривень в еквіваленті) без пред'явлення документів1;  

  

- операції з купівлі у фізичної особи (резидента та нерезидента) готівкової іноземної валюти за готівкові 

гривні на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150000 гривень, без пред'явлення документів. Операції з купівлі 

у фізичної особи - нерезидента готівкової іноземної валюти за готівкові гривні, які проводяться з оформленням 

довідки-certificate за формою N 377, здійснюються за умови пред'явлення цією особою документа, що 

посвідчує особу та її резидентність;  

  

- операції конвертації (обміну) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову 

іноземну валюту іншої іноземної держави на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150000 гривень, без 

пред'явлення документів;  

  

- операції зворотного обміну фізичним особам - нерезидентам невикористаних готівкових гривень на 

готівкову іноземну валюту на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150000 гривень, за умови пред'явлення 

документа, що посвідчує особу та її резидентність і довідки-certificate за формою N 377.  

 Операції з купівлі у фізичної особи-нерезидента готівкової іноземної валюти за готівкові гривні, які 

проводяться з оформленням довідки-certificate за формою N 377, здійснюються за умови пред'явлення цією 

особою документа, що посвідчує особу та її резидентність.   

Розмір граничної суми продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) 

день складає  150 000 гривень (в еквіваленті) у межах однієї банківської установи. Обмеження щодо суми 

                                                           

1 з метою виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо  

дотримання граничної суми продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний 

(робочий) день, при здійсненні будь-якої операції продажу готівкової іноземної валюти фізичній 

особі, необхідно надавати документ, що посвідчує особу (копіювання документу не здійснюється)  
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операції з продажу готівкової іноземної валюти не поширюються на випадок проведення такої операції АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» з фізичною особою - резидентом у разі одночасного дотримання такої умови:  

- фізична особа купує готівкову іноземну валюту та використовує її виключно на цілі виконання 

власних зобов'язань в іноземній валюті за кредитним договором, укладеним з АТ «Райффайзен  

Банк Аваль» та в сумі,  що не перевищує обсяг зобов'язань в іноземній валюті фізичної особи - 

позичальника за кредитним договором.   

Обмеження щодо суми операції з продажу банківських металів не поширюється на монети, вироблені з 

дорогоцінних металів (у тому числі інвестиційні монети України).  

У випадку виникнення додаткових питань про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій 

на території України Ви можете звернутись Національного банку України: (044) 230-18-63, 253-22-42.  

 


