
 Тарифи діють з 01.10.2018 р. виключно для Клієнтів, що відкрили рахунки до 01.07.17 р. 
Назва послуги Фіксований тариф Примітка

1.1. Щомісячна плата за користування пакетом послуг 
1                                                                          

При середньомісячних залишках на поточному рахунку 100 тис. грн. та більше безкоштовно
Мається на увазі  забезпеченні на поточному рахунку середньомісячних залишків 

впродовж місяця 
2

При середньомісячних залишках на поточному рахунку менше ніж 100 тис. грн. 250,00 грн. Мається на увазі залишки по поточному рахунку впродовж місяця 
2

1.2.

Відкриття поточного рахунку в національній або іноземній валюті  (по 1-му рахунку у 

розрізі балансових рахунків, за виключенням балансового рахунку 2605, на кожну 

валюту окремо)

включено до плати за пакет                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.3.

Відкриття поточного рахунку в національній або іноземній валюті  (2-й та кожен 

наступний рахунок у розрізі балансових рахунків, за виключенням балансового рахунку 

2605, на кожну валюту окремо)

100,00 грн.

Комісія сплачується за кожний рахунок, кожну валюту окремо; у разі відкриття рахунку 

при переході клієнта з одного структурного підрозділу (ОДБ) Банку до іншого 

структурного підрозділу (ОДБ) Банку плата не стягується.    

1.4. Видача довідки про відкриття поточного рахунку в день відкриття рахунк включено до плати за пакет

1.5. Обслуговування поточних рахунків включено до плати за пакет

1.6. Обслуговування поточних карткових рахунків включено до плати за пакет

Мається на увазі обслуговування поточних карткових рахунків, що були відкриті до 

01.07.17 та до часу закінчення терміну дії/втрати/пошкодження карток відкритих до 

нього. У разі закінчення терміну дії/втрати/пошкодження карток, нова картка 

відкривається до існуючого рахунку 2605 у пакетах "Підприємець", "Бізнес Преміум".

1.7. Зміна діючого пакету послуг на інший за ініціативою Клієнта
Зміна пакету на інший здійснюється до 15-го числа нового календарного місяця та не 

більше 1 разу на місяць.

для поточного рахунку - пакет послуг "Електронний" безкоштовно

для поточного карткового рахунку - пакет послуг "Підприємець" безкоштовно

для поточного карткового рахунку - пакет послуг "Бізнес Преміум" безкоштовно

1.8. Зміна діючого пакету послуг на інший за ініціативою Банку безкоштовно

1.9.

Переоформлення документів (відкриття нового рахунку та закриття існуючого рахунку) у 

разі припинення юридичної особи (у наслідок злиття, приєднання, поділу, 

перетворення), зміни її найменування, у тому числі зміни імені фізичної особи - 

підприємця (прізвища/імені/по батькові) 

включено до плати за пакет

1.10.
Відсоткова ставка по денних залишках коштів на поточному рахунку на кінець 

календарного дня
Згідно з рішенням КУАП 

1.11.
Відсоткова ставка по денних залишках коштів на поточному картковому рахунку на 

кінець календарного дня
Згідно з рішенням КУАП 

1.12.
Відсоткова ставка за користування недозволеною заборгованістю за поточним 

картковим рахунком  
Згідно з рішенням КУАП Нараховується на суму несвоєчасно погашеного недозволеного овердрафту

1.13. Комісія за обслуговування неактивного* поточного рахунку 
У межах залишку на поточному рахунку, але не більше 

100,00 грн.

*Неактивним вважається поточний рахунок, по якому впродовж 6 місяців та більше не 

проводились наступні Клієнтські операції: зарахування коштів, зняття готівки, безготівкова 

оплата товарів та послуг, безготівкове перерахування коштів.

 Комісія не застосовується:

- до поточних рахунків в іноземній валюті.

- якщо Клієнт має інший активний поточний рахунок відкритий у цьому же Пакеті послуг.

1.14. Закриття поточного рахунку Безкоштовно

1.15. Комісія за закриття поточного карткового рахунку
безкоштовно, якщо залишок коштів на рахунку більше 

або дорівнює 100,01 грн.

У розмірі залишку на рахунку, якщо  залишок коштів на рахунку  менше або дорівнює 100 

грн.

2.1. Підключення до системи "Райффайзен Бізнес Онлайн" включено до плати за пакет

2.2. Надання таємних ключів для роботи з системою "Райффайзен Бізнес Онлайн" включено до плати за пакет

2.3. Користування системою "Райффайзен Бізнес Онлайн" включено до плати за пакет

2.4.
Відновлення працездатності системи "Райффайзен Бізнес Онлайн", у разі наявності 

проблем на стороні Клієнта, за допомогою Центра технічної підтримки системи* 
включено до плати за пакет * номер телефону Центра технічної підтримки системи 0 (800) 505-770

2.5.
Відновлення працездатності електронних ключів Клієнта за допомогою Центра технічної 

підтримки системи*
включено до плати за пакет * номер телефону Центра технічної підтримки системи 0 (800) 505-770

2.6.
Забезпечення технічної підтримки Клієнтів - користувачів системи "Райффайзен Бізнес 

Онлайн" 
включено до плати за пакет

2.7.

Контроль за платежами та надання доступу до перегляду руху коштів по рахунках  

структурних підрозділів Клієнта або інших Клієнтів у системі "Райффайзен Бізнес 

Онлайн" за допомогою каналу "Центр фінансового контролю" 

100 грн.*

*Комісія утримується за кожний рахунок, що підключено до послуги.

Підключення Послуги здійснюється до 15-го числа календарного місяця

2.8.
Активація рухомих засобів захисту інформації – електронних ключів “Secure Token” 

(токенів)
550 грн. (в т.ч. ПДВ)

Послуга надається тільки за умови наявності електронних ключів  “Secure Token” на 

відділенні Банку

2.9.
Підключення до послуги SMS/E-mail Інформування щодо руху коштів по рахунку та 

інших подій
включено до плати за пакет Послуга надається тільки за умови підключення до системи "Райффайзен Бізнес Онлайн" 

2.10.
Підключення до послуги SMS-авторизація (sms-повідомленння про вхід до системи  

"Райффайзен Бізнес Онлайн"
включено до плати за пакет Послуга надається тільки за умови підключення до системи "Райффайзен Бізнес Онлайн" 

2.11.
Підключення до послуги SMS-авторизація (sms-повідомленння з одноразовим паролем 

для входу у систему "Райффайзен Бізнес Онлайн")
включено до плати за пакет Послуга надається тільки за умови підключення до системи "Райффайзен Бізнес Онлайн" 

2.12. Підключення та налаштування регулярного бізнес-платіжу по рахунках у межах Банку 

в межах всього залишку включено до плати за пакет

фіксованої суми включено до плати за пакет

3.1. Безготівкове зарахування коштів на поточний рахунок

з рахунків юридичних, фізичних осіб та власних рахунків, відкритих в АТ "Райффайзен Банк 

Аваль"
безкоштовно

з рахунків юридичних, фізичних осіб та власних рахунків, відкритих в інших банках безкоштовно

Пакет послуг "Максимальні рішення" 

1. Обслуговування рахунків в рамках пакету послуг

2. Підключення поточного рахунку до системі "Райффайзен Бізнес Онлайн" та надання інших дистанційних сервісів

3. Безготівкові перекази та платежі у національній валюті по поточному рахунку



 Тарифи діють з 01.10.2018 р. виключно для Клієнтів, що відкрили рахунки до 01.07.17 р. 
Назва послуги Фіксований тариф Примітка

Пакет послуг "Максимальні рішення" 

3.2.
Безготівковий переказ коштів з поточного рахунку, у системі "Райффайзен Бізнес 

Онлайн":

На власні поточні та інші рахунки відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" безкоштовно

На поточні рахунки інших Клієнтів відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" безкоштовно

На власні поточні карткові рахунки відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" безкоштовно

На поточні карткові рахунки інших Клієнтів відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" безкоштовно

На поточні та поточні карткові рахунки за межі Банку (СЕП-платіж), у тому числі, через 

рахунки "Лоро"
1,00 грн.*

* Перші 20 вихідних платежів у місяць безкоштовні, кожний наступний - згідно з 

встановленим тарифом

3.3.
Безготівковий переказ коштів з/на рахунки в межах Банку та за межі  Банку з 

використанням платіжного доручення на паперовому носії
50 грн.

Увага! Для Клієнтів фізичних осіб-підприємців послуга не надається з 01.01.2018.

3.4. Примусове стягнення Банком простроченої заборгованості за кредитами 50 грн.

4.1. Безготівкове зарахування коштів на поточний картковий рахунок

з рахунків юридичних, фізичних осіб та власних рахунків, відкритих в АТ "Райффайзен Банк 

Аваль"
безкоштовно

з рахунків юридичних, фізичних осіб та власних рахунків, відкритих в інших банках безкоштовно

4.2. Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою картки безкоштовно

4.3. Розрахунки в мережі  інтернет з послугою 3D- Secure за допомогою картки безкоштовно

4.4.
Безготівковий переказ коштів між картковими рахунками АТ "Райффайзен Банк Аваль"- 

"АТМ Експрес"  
безкоштовно Увага! Послуга можлива виключно для  фізичних осіб–підприємців

4.5.

Безготівковий переказ коштів в мережі Центрів самообслуговування з поточного 

карткового рахунку на рахунки юридичних осіб/фізичних осіб-підприємців/фізичних 

осіб, відкритих в будь-яких банках України (згідно довільних реквізитів) 

3 грн.
Увага! Послуга можлива виключно для  фізичних осіб–підприємців

Списується з карткового рахунку у валюті рахунку в момент списання суми операції

4.6. Оплата мобільного зв'язку 3 грн.

5.1. Безготівкове зарахування коштів на поточний рахунок (SWIFT) безкоштовно

5.2.
Безготівковий переказ коштів з поточного рахунку, у системі "Райффайзен Бізнес 

Онлайн":

на власні поточні рахунки відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" безкоштовно

на власні поточні карткові рахунки відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" безкоштовно Увага! Послуга можлива виключно для юридичних осіб

на власні депозитні рахунки відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" безкоштовно

5.3. Безготівковий переказ в іноземній валюті (SWIFT):

в доларах США 0,2%, але не менше 30 USD та не більше 250 USD

в євро 0,2%, але не менше 30 EUR та не більше 250 EUR

в англійських фунтах 0,2%, але не менше 20 GBR та не більше 250 GBR

в російських рублях 0,2%, але не менше 500 RUB та не більше 5000 RUB

5.4.
«Гарантоване OUR» (плата за переказ коштів в доларах США з гарантованим 

зарахуванням отримувачу повної суми платежу)
25 USD

Комісія стягується в національній валюті по курсу НБУ на день проведення операції.                                 

Комісія сплачується додатково до суми комісії за безготівковий переказ в іноземній 

валюті (SWIFT)                                                                                                

Комісія застосовується для платежів:                                                                                                                        

- в доларах США;                                                                                                                                                                                     

- з видом комісії в полі 71 OUR (за рахунок платника)

5.5.
Запити по операціях Клієнтів по міжнародним переказам (уточнення, розслідування та 

ін. операції за запитом Клієнта):

давністю до 1 місяця 30 USD

давністю більше 1 місяця 50 USD

5.6.
Повернення помилково зарахованої на кореспондентський рахунок, при здійсненні 

міжнародних переказів, суми в валюті:

в доларах США 30 USD

в Євро 30 EUR

в англійських фунтах 20 GBP

в російських рублях 750 RUB

6.1. Безготівкове зарахування коштів на поточний картковий рахунок (SWIFT) безкоштовно

7.1. Купівля валюти на МВРУ (у доларах США або еквівалент в іншій валюті): Комісія розраховується в гривні по курсу НБУ  на день купівлі

до 100 000 дол.США 0,5% (але не менше 100 грн)

від 100 000 до 300 000 дол.США 0,35%

від 300 000 до 500 000 дол.США 0,30%

більше 500 000 дол.США 0,25%

7.2. Купівля валюти на МВРУ для погашення кредитів, наданих "Райффайзен Банк Аваль" 0,25% Комісія розраховується в гривні по курсу НБУ  на день купівлі

7.3.
Купівля валюти на МВРУ з метою рефінансування кредитів, наданих "Райффайзен Банк 

Аваль" 
0,00%

7.4. Продаж валюти на МВРУ: Комісія розраховується в гривні по курсу НБУ на день продажу

з датою валютування "СПОТ" (T+2 або Післязавтра) конвертація валюти здійснюється на 

третій день після заключення угоди.
0,05%

з датою валютування "TOM" (Т+1 або Завтра) конвертация валюти здійснюється на 

наступний день після заключення угоди, при цьому курс конвертації фіксується у день 

заключення угоди. 

0,15%

з датою валютування "TOD" (Т або сьогодні) конвертація валюти здійснюється у день 

заключення угоди.
0,30% Також тариф застосовується в разі обов’язкового продажу валюти на МВРУ

7.5. Конвертація однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту по поточному рахунку 0,75%

7.6.
Конвертація однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту по поточному картковому 

рахунку
1,00%

5. Перекази та платежі у іноземній валюті по поточному рахунку

4. Безготівкові перекази та платежі у національній валюті по поточному картковому рахунку

Комісія стягується в національній валюті по курсу НБУ на день проведення операції.  

6. Перекази та платежі у іноземній валюті по поточному картковому рахунку

7. Операції з валютою (купівля/продаж/конвертація)



 Тарифи діють з 01.10.2018 р. виключно для Клієнтів, що відкрили рахунки до 01.07.17 р. 
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Пакет послуг "Максимальні рішення" 

8.1. Видача готівки у касі відділення: 

в національній валюті 0,85% від суми, але не менше 50,00 грн.

Для Клієнтів фізичних осіб-підприємців послуга не надається, за винятком наявності 

раніше отриманої Клієнтом чекової книжки (до часу введення в дію даних тарифів) та 

наявності невикористаних чеків.

в іноземній валюті 1,5% від суми Комісія стягується в національній валюті по курсу НБУ

8.2.
Внесення та перерахунок готівки, що доставлена в банк Клієнтом для зарахування її на 

поточні рахунки: 

в національній валюті 0% від суми, але не менше 20,00 грн.

в іноземній валюті 0,5% від суми Комісія стягується в національній валюті по курсу НБУ

8.3. Оформлення та видача чекової книжки включено до плати за пакет Для Клієнтів фізичних осіб-підприємців послуга не надається.

9.1. Видача готівки у касі відділення АТ "Райффайзен Банк Аваль": 

в національній валюті 0,85% від суми, але не менше 50,00 грн.

в іноземній валюті 0,85% від суми, але не менше 5 дол. США/Євро Комісія стягується в національній валюті по курсу НБУ

9.2. Видача готівки через мережу відділень та банкоматів з рахунку у національній валюті:

банкоматів АТ "Райффайзен Банк Аваль" 0,70% + 5,0 грн.

інших банків та банкоматів на території України  1,5% + 5,00 грн. Інші банки можуть стягувати додаткову комісію у валюті видачі готівки.

інших банків та банкоматів за межами України 1,5% + 15,00 грн.

9.3. Видача готівки через мережу відділень та банкоматів з рахунку у іноземній валюті:

банкоматів через мережу АТ "Райффайзен Банк Аваль" 0,70% + 1,5 дол. США/Євро

інших банків та банкоматів на території України  1,5% + 1,5 дол.США/Євро. Інші банки можуть стягувати додаткову комісію у валюті видачі готівки.

інших банків та банкоматів за межами України 1,5% + 3,0 дол.США/Євро. Інші банки можуть стягувати додаткову комісію у валюті видачі готівки.

9.4. Поповнення рахунку: 

у касі відділення у національній валюті 0% від суми, але не менше 20,00 грн.

через мережу депозитних банкоматів АТ "Райффайзен Банк Аваль" 0,0%
Увага! Послуга можлива виключно для  фізичних осіб–підприємців.

Кошти на рахунках доступні в режимі реального часу.

10.1.
Надання виписки по рахунку Клієнта на адресу електронної пошти, за результатами 

попереднього банківського дня:

заключні виписки включено до плати за пакет
заключні виписки та поточний стан рахунків кожні 2 години, у разі руху коштів по рахунку включено до плати за пакет
заключні виписки та поточний стан рахунків кожну годину, у разі руху коштів по рахунку включено до плати за пакет

10.2. Надання паперової виписки по рахунку Комісія стягується окремо за кожний рахунок підключенний до послуги

1 раз на місяць включено до плати за пакет

1 раз на квартал включено до плати за пакет

1 раз на рік включено до плати за пакет

1 раз на 2 тижні 25 грн./міс.

1 раз на тиждень 40 грн./міс.

Щоденно 50 грн./міс.

10.3.
Довідка про рух коштів, залишок коштів та інша інформація по поточному 

рахунку:
українською мовою 150 грн.
англійською мовою 200 грн. 

10.4. Довідка для митного оформлення експортно-імпортних операцій 50 грн.

11.1. Довідка про рух коштів, залишок коштів та інша інформація по поточному рахунку:

українською мовою 150 грн.

англійською мовою 200 грн. 

11.2. Надання паперової виписки по рахунку 

1 раз на місяць включено до плати за пакет

щомісячна виписка на електронну адресу клієнта включено до плати за пакет

11.3. Надання дублікату паперової виписки за запитом Клієнта включено до плати за пакет

11.4. Отримання інформації про залишок коштів на рахунку:

у телефонному режимі за допомогою оператора Інформаційного центру включено до плати за пакет

у телефонному режимі за допомогою автовідповідача включено до плати за пакет

за допомогою банкомату/ Центру самообслуговування - виведення інформації на екран включено до плати за пакет

за допомогою банкомату /Центру самообслуговування - запит міні виписки по картковому 

рахунку на екран
включено до плати за пакет

за допомогою банкомату - виведення інформації на чек 3,00 грн

за допомогою банкомату - запит міні виписки по картковому рахунку на чек 3,00 грн

за допомогою Центру самообслуговування - запит міні виписки по картковому рахунку на 

чек
включено до плати за пакет

11.5.
Підключення та користування послугою "Мобільний банкінг"- sms повідомлення про 

стан карткового рахунку
включено до плати за пакет

11.6. Встановлення індивідуального ліміту на проведення операцій по картках безкоштовно

11.7.
Надання інформації щодо наявності нової платіжної картки клієнта на відділенні за 

допомогою оператора Інформаційного центру Банку.
безкоштовно

11.8.

Участь у програмі лояльності від Міжнародної платіжної системи  Visa Іnternational - 

отримання знижок при розрахунках платіжною карткою в мережі партнерів Visa 

International 

безкоштовно
Перелік партнерів розміщено на сайтах: www.aval.ua, www.visacemea.com, 

https://msb.aval.ua/partners/

11.9. Постановка карток у стоп-список за допомогою оператора Інформаційного центру Банку. безкоштовно

11.10. Проведення розслідування по спірній трансакції Безкоштовно

11.11.
Зміна ПІН-коду картках  у  мережі  банкоматів та відділень АТ «Райффайзен Банку 

Аваль» 
Безкоштовно

11.12. Підключення картки до послуги 3D-Secure Безкоштовно

Примітки:

(1)

(2) Плата за розрахункове обслуговування Поточного рахунку в національній валюті, сплачується Клієнтом у передостанній Робочий день кожного календарного місяця, за який здійснюється оплата.

11. Інші послуги по поточному картковому рахунку

8. Операції з готівкою по поточному рахунку

9. Операції з готівкою по поточному картковому рахунку

10. Інші послуги по поточному рахунку

Плата за користування Пакетом послуг стягується за всі поточні рахунки у всіх валютах, що відкритті у даному Пакеті послуг. 

Плата за користування Пакетом послуг сплачується незалежно від наявності операцій по рахунку.


