
Назва послуги Примітка

Пакет послуг "Бізнес Еліт+" Пакет послуг "Бізнес Комфорт" Пакет послуг "Бізнес Класик" Пакет послуг "Бізнес Старт" 

1.1. Щомісячна плата за користування пакетом послуг2 150,00 грн.                                                                          

При середньомісячних залишках на поточному та поточному картковому рахунку 150 тис. грн. 

та більше, та/або заборгованості за кредитними продуктами на суму 300 тис. грн. та більше 3
200,00 грн. - - -

При середньомісячних залишках на поточному та поточному картковому рахунку менше ніж 

150 тис. грн., та заборгованості за кредитними продуктами на суму менше ніж 300 тис. грн. 3
950,00 грн. - - -

При середньомісячних залишках на поточному та поточному картковому рахунку 50 тис. грн. 

та більше4 - 200,00 грн. - -

При середньомісячних залишках на поточному та поточному картковому рахунку менше ніж 

50 тис. грн. 4
- 350,00 грн. - -

При здійсненні 10 та більше безготівкових операції по рахунку 5 - - - 50,00 грн. 

При здійсненні менше ніж 10 безготівкових операції по рахунку 5 - - - 100,00 грн. 

1.2. Відкриття та обслуговування одного поточного рахунку у національній валюті включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет - Комісія за відкриття та обслуговування поточного рахунку для формування статутного фонду не стягується 

1.3. Відкриття та обслуговування поточного рахунку/-ів 2604 у національній валюті включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет -

1.4.
Відкриття та обслуговування поточного рахунку в іноземній валюті (по 1-му рахунку на 

кожну валюту окремо)
включено до плати за пакет включено до плати за пакет - -

1.5.
Відкриття другого та кожного наступного поточного рахунку у національній та іноземних  

валютах
100,00 грн. 100,00 грн. 100,00 грн. -

Комісія сплачується за кожний рахунок, кожну валюту окремо; 

У разі відкриття рахунку за ініціативою Банку ти/або при переході клієнта з одного структурного підрозділу (ОДБ) 

Банку до іншого структурного підрозділу (ОДБ) Банку плата не стягується.   

1.6. Відкриття та обслуговування одного поточного карткового рахунку в національній валюті6 включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

1.7.
Відкриття та обслуговування поточного карткового рахунку в іноземній валюті (по 1-му 

рахунку на кожну валюту (USD, EUR окремо)
включено до плати за пакет включено до плати за пакет - -

Увага! Послуга можлива виключно для юридичних осіб.

Відкриття поточного карткового рахунку в іноземній валюті можливе лише за умови відкриття поточного карткового 

рахунку в національній валюті в цьому ж пакеті послуг.

1.8.
Видача довідки про відкриття поточного/поточного карткового рахунку в день відкриття 

рахунку
включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

1.9. Тип основної картки, з терміном дії 4 роки Visa Platinum Business 7 Visa Business Contactless  Visa Business Contactless  Visa Business Contactless  

1.10. Тип додаткової картки, з терміном дії 4 роки Visa Business Contactless  Visa Business Contactless  Visa Business Contactless  Visa Business Contactless  

1.11.
Випуск, обслуговування та перевипуск (закінчення терміну дії, крадіжка, пошкодження,  

втрата) однієї картки Visa Platinum Business на ім'я власника рахунку
включено до плати за пакет - - -

1.12.
Випуск, обслуговування та перевипуск (закінчення терміну дії, крадіжка, пошкодження,  

втрата) однієї картки Visa Business Contactless на ім'я власника рахунку
- включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

1.13.
Випуск, обслуговування та перевипуск (закінчення терміну дії, крадіжка, пошкодження,  

втрата) однієї картки Visa Business Contactless на ім'я довіреної особи 
включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

1.14.
Випуск, обслуговування та перевипуск (закінчення терміну дії, крадіжка, пошкодження, 

втрата) кожної другої та наступної картки Visa Platinum Business: 
 на ім'я власника рахунку 300 грн. - - -
 на ім'я довіреної особи 300 грн. - - -

1.15.
Випуск, обслуговування та перевипуск (закінчення терміну дії, крадіжка, пошкодження, 

втрата) кожної другої та наступної картки Visa Business Contactless: 
 на ім'я власника рахунку 200 грн. 200 грн. 200 грн. 200 грн.
 на ім'я довіреної особи 200 грн. 200 грн. 200 грн. 200 грн. 

1.16. Випуск карти Visa Business Electron Instant включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

Відкривається лише як додаткова картка до рахунку, у випадку термінової необхідності отримання коштів з рахунку. 

До рахунку може бути відкрита тільки одна активна карта Visa Business Electron Instant. 

Картка Visa Business Electron Instant  надається виключно Клієнтам фізичним особам–підприємцям.
1.17. Зміна діючого пакету послуг на інший за ініціативою Клієнта включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

на пакет послуг вищої цінової категорії - включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет
на пакет послуг нижчої цінової категорії 200 грн. 150,00 грн - -

1.18. Зміна діючого пакету послуг на інший за ініціативою Банку включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

1.19.

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) 

100,00 грн 100,00 грн 100,00 грн 100,00 грн

1.20. Закриття поточного рахунку включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет -

1.21. Комісія за закриття поточного карткового рахунку

включено до плати за пакет, якщо залишок 

коштів на рахунку більше або дорівнює 

100,01 грн.

включено до плати за пакет, якщо 

залишок коштів на рахунку більше або 

дорівнює 100,01 грн.

включено до плати за пакет, якщо 

залишок коштів на рахунку більше або 

дорівнює 100,01 грн.

включено до плати за пакет, 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.

1.22. Обслуговування у персонального менеджера включено до плати за пакет - - -

1.23. Сервіс "Бізнес навігація" 8 включено до плати за пакет - - -

1.24. Кредитна картка для підприємців можливість отримання можливість отримання можливість отримання можливість отримання

1.25. Беззаставні кредити можливість отримання можливість отримання можливість отримання -

1.26. Заставний кредит можливість отримання можливість отримання - -

1.27. Попередньо встановлений кредитний ліміт можливість отримання - - -

1.28. Програма страхування від нещасних випадків 9 страхова сума до 600 000 грн. страхова сума до 300 000 грн. страхова сума до 150 000 грн. -

1.29. Чат-бот/Консьєрж-сервіс10 включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет 

2.1. Підключення до системи "Райффайзен Бізнес Онлайн" включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет -
2.2. Надання таємних ключів для роботи з системою "Райффайзен Бізнес Онлайн" включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет -
2.3. Користування системою "Райффайзен Бізнес Онлайн" включено до плати за пакет включено до плати за пакет 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 включено до плати за пакет 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 включено до плати за пакет включено до плати за пакет - * номер телефону Центра технічної підтримки системи 0 (800) 505-770

Фіксований тариф 

 Тарифи діють з 01.08.2019 р. 
1

1. Обслуговування рахунків в рамках пакету послуг

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



Назва послуги Примітка

Пакет послуг "Бізнес Еліт+" Пакет послуг "Бізнес Комфорт" Пакет послуг "Бізнес Класик" Пакет послуг "Бізнес Старт" 

Фіксований тариф 

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

Онлайн" 
включено до плати за пакет включено до плати за пакет 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" 

100,00 грн.* 100,00 грн.* 100,00 грн.* -

*Комісія утримується за кожний рахунок, що підключено до послуги

Підключення Послуги здійснюється до 15-го числа календарного місяця

2.8.
Підключення та користування послугою SMS/E-mail Інформування щодо руху коштів по 

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

2.9.
Підключення до послуги SMS-авторизація (sms-повідомлення про вхід до системи  

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

2.10.
Підключення до послуги SMS-авторизація (sms-повідомлення з одноразовим паролем для 

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

2.11.
Підключення та налаштування регулярного бізнес-платежу по рахунках у межах Банку  

всього залишку та/або фіксованої суми
включено до плати за пакет включено до плати за пакет 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"
включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет -

з рахунків юридичних, фізичних осіб та власних рахунків, відкритих в інших банках включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет -

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" включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет -
На поточні рахунки інших Клієнтів відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет -
На власні поточні карткові рахунки відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет -
На поточні карткові рахунки інших Клієнтів відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет -
На поточні та поточні карткові рахунки за межі Банку (СЕП-платіж), у тому числі, через рахунки 

"Лоро"
включено до плати за пакет 2,50 грн 3,00 грн -

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

платіжного доручення на паперовому носії
100,00 грн. 100,00 грн. 50,00 грн. - Увага! Для Клієнтів фізичних осіб-підприємців послуга не надається

3.4. Примусове стягнення Банком простроченої заборгованості за кредитами 100,00 грн. 100,00 грн. 50,00 грн. -

4.1. Безготівкове зарахування коштів на поточний картковий рахунок
з рахунків юридичних, фізичних осіб та власних рахунків, відкритих в АТ "Райффайзен Банк 

Аваль"
включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

з рахунків юридичних, фізичних осіб та власних рахунків, відкритих в інших банках включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет
4.2. Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою картки включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет
4.3. Розрахунки в мережі  інтернет з послугою 3D- Secure за допомогою картки включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

4.4.

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) 

3,00 грн. 3,00 грн. 3,00 грн. 3,00 грн.
Увага! Послуга можлива виключно для  фізичних осіб–підприємців

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

4.5. Оплата мобільного зв'язку 3,00 грн. 3,00 грн. 3,00 грн. 3,00 грн.

5.1. Безготівкове зарахування коштів на поточний рахунок (SWIFT) включено до плати за пакет включено до плати за пакет - -

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

на власні поточні рахунки відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" включено до плати за пакет включено до плати за пакет - -
на власні поточні карткові рахунки відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" включено до плати за пакет включено до плати за пакет - - Увага! Послуга можлива виключно для юридичних осіб
на власні депозитні рахунки відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" включено до плати за пакет включено до плати за пакет - -

5.3. Безготівковий переказ в іноземній валюті (SWIFT): - -

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

USD

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

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

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

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 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 30 USD - -

давністю більше 1 місяця 50 USD 50 USD - -

5.6.
Повернення помилково зарахованої на кореспондентський рахунок, при здійсненні 

міжнародних переказів, суми в валюті:
-

в доларах США 30 USD 30 USD - -

в Євро 30 EUR 30 EUR - -

в англійських фунтах 20 GBP 20 GBP - -

в російських рублях 750 RUB 750 RUB - -

6.1. Безготівкове зарахування коштів на поточний картковий рахунок (SWIFT) включено до плати за пакет включено до плати за пакет - -

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 100,00 грн) 0,5% (але не менше 100,00 грн) - -
від 100 000 до 300 000 дол.США 0,35% 0,35% - -
від 300 000 до 500 000 дол.США 0,30% 0,30% - -
більше 500 000 дол.США 0,25% 0,25% - -

7.2. Купівля валюти на МВРУ для погашення кредитів, наданих "Райффайзен Банк Аваль" 0,25% 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% 0,00% - -

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)

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

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

5. Перекази та платежі у іноземній валюті по поточному рахунку



Назва послуги Примітка

Пакет послуг "Бізнес Еліт+" Пакет послуг "Бізнес Комфорт" Пакет послуг "Бізнес Класик" Пакет послуг "Бізнес Старт" 

Фіксований тариф 

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% 0,05% - -

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

день після заключення угоди, при цьому курс конвертації фіксується у день заключення угоди. 
0,15% 0,15% - -

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

заключення угоди.
0,30% 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% 0,75% - -

8.1. Видача готівки у касі відділення: 

в національній валюті 0,80% від суми, але не менше 50,00 грн. 1,0% від суми, але не менше 50,00 грн. 1,1% від суми, але не менше 50,00 грн. -

Послуга надається юридичним особам та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність. Фізичним 

особам-підприємцям послуга не надається (за винятком наявності у Клієнта-ФОП раніше отриманої чекової книжки та 

наявності невикористаних чеків).

в іноземній валюті 1,5% від суми 3,00% 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 25,00 грн. 0,1% від суми, але не менше 35,00 грн. 0,2% від суми, але не менше 25,00 грн. -

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

8.3. Оформлення та видача чекової книжки 150 грн 150 грн 150 грн - Для Клієнтів фізичних осіб-підприємців послуга не надається

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

в національній валюті 0,80% від суми, але не менше 50,00 грн. 1,0% від суми, але не менше 50,00 грн. 1,1% від суми, але не менше 50,00 грн.
1,50% від суми, але не менше 50,00 

грн.

в іноземній валюті
0,80% від суми, але не менше 5 дол. 

США/Євро

1,1% 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. 0,85% + 5,0 грн. 0,85% + 5,0 грн. 0,75% + 5,0 грн.

інших банків та банкоматів на території України  1,5% + 5,00 грн. 1,5% + 5,00 грн. 1,5% + 5,00 грн. 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. 1,5% + 15,00 грн. 1,5% + 15,00 грн. 1,5% + 15,00 грн. Інші банки можуть стягувати додаткову комісію у валюті видачі готівки.

9.3. Видача готівки через мережу відділень та банкоматів з рахунку у іноземній валюті: Комісія стягується безготівково у валюті рахунку
банкоматів через мережу АТ "Райффайзен Банк Аваль" 0,70% + 1,5 дол. США/Євро 0,85% + 1,5 дол. США/Євро - -
інших банків та банкоматів на території України  1,5% + 1,5 дол.США/Євро. 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. 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 25,00 грн. 0,1% від суми, але не менше 35,00 грн. 0,2% від суми, але не менше 25,00 грн. 0,2% від суми, але не менше 25,00 грн.

через мережу депозитних банкоматів АТ "Райффайзен Банк Аваль" 0,0% 0,0% 0,0% 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 включено до плати за пакет 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 включено до плати за пакет включено до плати за пакет -

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

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

1 раз на місяць 50,00 грн./міс 50,00 грн./міс 50,00 грн./міс -

1 раз на квартал 50,00 грн./кв 50,00 грн./кв 50,00 грн./кв -
1 раз на рік 50,00 грн./рік 50,00 грн./рік 50,00 грн./рік -

1 раз на 2 тижні 75,00 грн./міс 75,00 грн./міс 75,00 грн./міс -

1 раз на тиждень 90,00 грн./міс 90,00 грн./міс 90,00 грн./міс -

Щоденно 120,00 грн./міс 120,00 грн./міс 120,00 грн./міс -

Паперова виписка по запиту за період до 3 місяців 20,00 грн. 20,00 грн. 20,00 грн. -

Паперова виписка по запиту за період від 3 до 6 місяців 40,00 грн. 40,00 грн. 40,00 грн. -

Паперова виписка по запиту за період від 6 місяців до 1 року  60,00 грн. 60,00 грн. 60,00 грн. -

Паперова виписка по запиту за період, що перевищує 1 рік  90,00 грн. 90,00 грн. 90,00 грн. -

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

українською мовою включено до плати за пакет 150,00 грн. 150,00 грн. -

англійською мовою включено до плати за пакет 200,00 грн. 200,00 грн. -

10.4. Довідка для митного оформлення експортно-імпортних операцій включено до плати за пакет 50,00 грн. 50,00 грн. -

10.5.
Надання довідки власникові поточного рахунку, пов'язаної  з розрахунково-касовим 

обслуговуванням щодо платежів за зовнішньо-економічним контрактом

Довідка формується на кожний контракт окремо. Строки, визначені нижче, можуть бути збільшені у разі, якщо 

довідка містить більше ніж 50 записів (операцій)

Довідка за період до 1 року 200,00 грн 200,00 грн - - Надається на третій день після оплати (не враховуючи день оплати)

Довідка за період до 1 року термінова 400,00 грн 400,00 грн - - Надається на наступний день після здійснення оплати

Довідка за період, що перевищує 1 рік 300,00 грн 300,00 грн - - Надається на третій  день після оплати (не враховуючи день оплати)

Довідка за період, що перевищує 1 рік термінова 500,00 грн 500,00 грн - - Надається на наступний день після дня здійснення оплати

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

українською мовою включено до плати за пакет 150 грн. 150 грн. 150 грн.

англійською мовою включено до плати за пакет 200 грн. 200 грн. 200 грн. 

11.2. Надання виписки по рахунку 

паперова виписка - по запиту включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

щомісячна виписка на електронну адресу клієнта включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет
11.3. Надання дублікату паперової виписки за запитом Клієнта включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

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



Назва послуги Примітка

Пакет послуг "Бізнес Еліт+" Пакет послуг "Бізнес Комфорт" Пакет послуг "Бізнес Класик" Пакет послуг "Бізнес Старт" 

Фіксований тариф 

11.4. Отримання інформації про залишок коштів на рахунку:
у телефонному режимі за допомогою оператора Інформаційного центру включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет
у телефонному режимі за допомогою автовідповідача включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

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

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

рахунку на екран
включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

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

за допомогою Центру самообслуговування - запит міні виписки по картковому рахунку на чек включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

11.5.

Підключення та обслуговування карткового рахунку за послугою "Мобільний банкінг" 

(цілодобовий контроль руху коштів за допомогою СМС-повідомлень на мобільний 

телефон по операціях від 100,00 грн./4 USD/3,5 EUR в залежності від валюти рахунку), на 

місяць        

3,00 грн./ 0,3 USD/ 0,2 EUR 3,00 грн./ 0,3 USD/ 0,2 EUR 3,00 грн. 3,00 грн. Комісія стягується у валюті рахунку

11.6. Встановлення індивідуального ліміту на проведення операцій по картках включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

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

допомогою оператора Інформаційного центру Банку
включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

11.8.

Участь у програмі лояльності від Міжнародної платіжної системи  Visa Іnternational - 

отримання знижок при розрахунках платіжною карткою в мережі партнерів Visa 

International 

включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет 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 включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

11.10. Проведення розслідування по спірній трансакції включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

11.11. Зміна ПІН-коду картках  у  мережі  банкоматів та відділень АТ «Райффайзен Банку Аваль» включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

11.12. Підключення картки до послуги 3D-Secure включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет включено до плати за пакет

11.13.
Конвертація однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту по поточному картковому 

рахунку
1,00% 1,00% - -

11.14. Світ привілеїв Visa Business не тарифікується не тарифікується не тарифікується не тарифікується
Усі власники картки Visa Business, можуть скористатися  привілеями, що допоможуть підвищити ефективність Ваших бізнес-

процесів.

Дізнайся більше про переваги розрахунків картою Visa Business у відповідному розділі на сайті Банку msb.aval.ua та visa.com.ua 

(1) Для Клієнтів, які станом на 01.05.2019 р. обслуговуються на Пакетах послуг, які зняті з продажу, Банк залишає за собою право здійснити самостійне переведення Клієнта на один з діючих Пакетів послуг, але не раніше, ніж з 01.07.2019 р.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(7.1)

(7.2)

(7.3)

Під Платою за користування Пакетом послуг мається на увазі плата, що стягується за кожен поточний рахунок 2600, 2650, 2620 (для самозайнятих осіб), відкритий у національній валюті. 

У будь-якому з Пакетів послуг, може бути відкрито необмежену кількість поточних рахунків у гривні, при цьому плата буде стягуватись за кожен рахунок окремо. 

Плата не стягується: за поточні рахунки 2604 у національній валюті, за поточні карткові рахунки 2600/2650 у національній та іноземній валюті, поточні рахунки 2600, 2650 в іноземних валютах, за винятком євро.

Плата за розрахункове обслуговування поточного рахунку в національній валюті та поточного рахунку в євро сплачується Клієнтом у передостанній Робочий день кожного календарного місяця, за який здійснюється оплата. 

Плата за користування Пакетом послуг нараховується та стягується у разі наявності клієнтської операції по рахунку. У разі недостатності коштів на поточному рахунку для списання плати за користування Пакетом послуг,  списання буде здійснено  з інших поточних рахунків Клієнта відкритих у Банку. 

У разі відсутності клієнтської операції плата стягується в розмірі доступного залишку на рахунку, але не більше розміру плати за користування Пакетом послуг. 

Медична та юридична підтримка власників карти Visa Platinum Business та його сім'ї під час подорожей за кордон строком до 90 днів.

Ви зможете може отримати:

- інформація про вакцинацію в країні призначення;

- медична консультація по телефону;

- інформація про медичні заклади в країні перебування;

- нагляд за станом пацієнта під час і після госпіталізації;

- доставка необхідних ліків або обладнання;

- виклик лікаря;

- організація термінової медичної евакуації тощо.

Послуга надається за телефоном: + 380 44 499 39 75 (для міжнародних дзвінків і дзвінків по Україні).  Для дзвінків по Україні - безкоштовно.

Детальніше на сайті  https://cardholderbenefitsonline.com

Інформаційна підтримка власників карти Visa Platinum Business по всьому світу 24/7. 

Отримай відповідь на своє питання цілодобово, з будь-якої точки світу (загальні питання щодо  використання карток Visa, розташування банкоматів тощо) 

Використовуй можливість блокування втрачених та викраденних карток.

Послуга надається за телефоном: + 380 44 499 39 75 (для міжнародних дзвінків і дзвінків по Україні). Для дзвінків по Україні - безкоштовно.

Детальніше на сайті  https://cardholderbenefitsonline.com

В день здійснення оплати за користування Пакетом послуг "Бізнес Еліт+" до розрахунку приймаються:

(a)  середньомісячні залишки по поточному рахунку, що відкритий в даному Пакеті послуг, впродовж розрахункового періоду, за який здійснюється оплата.  

(b) середньомісячні залишки на поточному картковому рахунку, що відкритий в даному Пакеті послуг, впродовж розрахункового періоду, за який здійснюється оплата, за вирахуванням до двох робочих днів.

(с) сума заборгованості за всіма кредитними продуктами впродовж розрахункового періоду, за який здійснюється оплата, за вирахуванням до чотирьох робочих днів. 

Під розрахунковим періодом мається на увазі період з дня здійснення оплати за користування Пакетом послуг за попередній період по день, що передує оплаті за користування Пакетом послуг. 

В день здійснення оплати за користування Пакетом послуг "Бізнес Комфорт" до розрахунку приймаються:

(a)  середньомісячні залишки по поточному рахунку, що відкритий в даному Пакеті послуг, впродовж розрахункового періоду, за який здійснюється оплата.  

(b) середньомісячні залишки на поточному картковому рахунку, що відкритий в даному Пакеті послуг, впродовж розрахункового періоду, за який здійснюється оплата, за вирахуванням до двох робочих днів.

Плата за користування Пакетом послуг "Бізнес Старт" стягується за кожен картковий рахунок у національній валюті, відкритий до поточного рахунку 2600/2650, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки. Рахунки, які відкриті в рамках даного пакету в інших валютах - плата не стягується.

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

Плата за користування Пакетом послуг нараховується за календарний місяць та утримується 6-го числа кожного місяця з урахуванням досягнення фінансових показників за попередній календарний місяць, зазначених в п.1 даних Тарифів, за умови достатності коштів на рахунку. 

Перший період з дати відкриття рахунку до найближчого 06 числа, за умови відсутності руху по рахунку, не тарифікується, а за умови наявності руху по рахунку складає 0,01 грн.

В день здійснення оплати за користування Пакетом послуг "Бізнес Старт" до розрахунку приймаються:  

операції у торговельно-сервісній мережі, здійснені протягом попереднього календарного місяця з використанням картки, по карткам, випущеним до рахунку, які включають операції покупки в торговельно-сервісній мережі, в мережі Інтернет (за винятком платежів через ЦСО). 

Загальна кількість операцій у торговельно-сервісній мережі зменшується на кількість операцій повернення грошових коштів на рахунок Клієнта протягом попереднього календарного місяця, у зв’язку із відміною/частковою відміною покупок за допомогою картки.

Для Клієнтів, які станом на 01.05.2019 мають відкритий поточний картковий рахунок у Пакетах Послуг які зняті з продажу використовується наступний варіант обслуговування:

(а) Картка, що відкрита до існуючого поточного карткового рахунку 2600/2650 буде переведена на тарифи обраного Клієнтом або Банком Пакету послуг. Для Клієнтів, що обирають Пакет послуг "Бізнес Еліт +" додатково випускається картка Visa Platinum Business.

Для держателя картки Visa Platinum Business платіжною системою Visa International та компаніями-партнерами додатково надаються наступні сервіси та послуги: 

Підключення та користування послугою "Консьєрж-Сервіс",  - цілодобова допомога у виконанні буденних чи ділових запитів (замовлення квитків, бронювання номерів у готелях, візова підтримка тощо)

Послуга надається за телефоном:  +38 044 323 12 54 кнопка "1" Viber: +38 093 177 77 70 e-mail: lsm@smartline.ua



Назва послуги Примітка

Пакет послуг "Бізнес Еліт+" Пакет послуг "Бізнес Комфорт" Пакет послуг "Бізнес Класик" Пакет послуг "Бізнес Старт" 

Фіксований тариф 

(7.4)

(7.5)

(7.6)

(7.7)

(7.8)

(7.9)

(7.10)

(7.11)

8

9

10

"Консьєрж-Сервіс" - комплекс інформаційно-сервісних послуг в різних сферах (подорожі, дозвілля, ведення бізнесу тощо), можливість отримання яких надається Клієнтам, рахунки яких обслуговуються на умовах Пакетів послуг «Бізнес Комфорт» та «Бізнес Еліт+».

Клієнти, рахунки яких обслуговуються на умовах Пакетів послуг «Бізнес Класик» та «Бізнес Старт» мають можливість доступу лише до інформації на сайті через чат-бот, без надання послуг «Консьєрж-Сервісу».   

Послуги чат-боту та «Консьєрж-сервісу» надаються ТОВ “ІНФОКУС” (ЄДРПОУ 36563986). 

Перелік доступних Клієнту в рамках «Консьєрж-сервісу» послуг та сервісів, порядок та умови їх надання та оплати, розміщено на сайті ТОВ “ІНФОКУС” в мережі Інтернет www.concierge.link.

Замовлення Клієнтом послуги, сервісу є можливим шляхом звернення до ТОВ “ІНФОКУС” наступними каналами зв’язку:

а) шляхом телефонних дзвінків на номери телефонів: +38044 237 08 06;  +38063 824 02 36; 

б) шляхом направлення листів на електронну пошту ask@concierge.link;

в) шляхом направлення повідомлень через месенджери («Viber», «Telegram» тощо).

Персональна послуга швидкого проходження у більш ніж 500 аеропортах по всьому світу.

Отримай з карткою Visa Platinum Business доступ до VIP-світу швидкого проходження контролів та формальностей у більш ніж 500 аеропортах по всьому світу зі знижкою 15%, за умови сплати послуги на сайті* карткою Visa Platinum Business.

Даною послугою може скористатись як власник картки Visa Platinum Business, так і будь-яка інша людина: родич, друг, діловий партнер тощо.  

Послуга включає супроводження на всіх етапах:

- швидке проходження всіх формальностей в аеропорту;

- окремий прохід черг;

- зустріч по прильоту: від літака до автомобіля;

- забезпечення супроводу при вильоті: від автомобіля до виходу на посадку.

* Замовлення та сплата послуги здійснюється на сайті www.airportspeedpass.com.

Доступ до більш ніж 800 залів Очікування Lounge Key* 

Відвідування* більш ніж 800 комфортних залів очікування у міжнародних аеропортах по всьому світу.

Швидко знайти зали очікування допоможе мобільний додаток. Ви можете завантажити додаток в Apple App Store або через Google Play. 

* За умови пред'явлення картки Visa Platinum Business. 

Ціна: $ 27 на людину за відвідування стягується безпосередньо з Вашої платіжної карти у дол. США. Протягом календарного року власникам карток Visa Platinum Business доступно два безкоштовні візити до будь-яких лаунж зон з переліку програми Lounge Key.

Кожна зала може мати обмеження щодо кількості гостей з власником карти. 

Будь ласка, перевірте умови заздалегідь https://www.loungekey.com/en/Visaplatinumbusinesscemea

Можливість придбання програми страхування від нещасних випадків "Впевненість 24/7" від ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА» (www.uniqa.ua) із розміром страхової суми до 600 000 грн. в залежності від Пакету послуг.

Бізнес навігація – це комплекс банківських послуг, орієнтований на конкретні потреби того чи іншого бізнесу, що включає безкоштовні послуги: 

- індивідуальну консультацію; 

- діагностику та планування подальших кроків розвитку бізнесу; 

- індивідуальну пропозицію банківських продуктів відповідно до потреб конкретного бізнесу;

- довгострокову підтримку  фінансових рішень.

Світ привілеїв Visa Platinum Business

Усі власники картки Visa Platinum Business можуть скористатися  привілеями, що допоможуть підвищити ефективність Ваших бізнес-процесів.

Дізнайся більше про переваги розрахунків картою Visa Platinum Business у відповідному розділі на сайті Банку msb.aval.ua та visa.com.ua 

Мобільний додаток Visa Explore App

Visa Explore App* - просте глобальне рішення, розроблене для інформування власників карт Visa про переваги преміальної платформи, яка дозволяє робити покупки швидше, простіше, економніше.

Додаток включає:

- фільтр привілеїв;

- локатор;

- службу підтримки.

* Щоб побачити доступні Вам пропозиції оберіть у пошуку Visa Platinum

Проживання у найрозкішніших готелях світу

Колекція більш ніж 900 найпрестижніших та найпривабливіших готелей світу.

Для держателя карти Visa Platinum Business доступні наступні привілеї:

- гарантія кращої ціни*;

-підвищення категорії номеру в момент заселення (check-in) за можливості;

- пізній check-out / пізнє виселення;

- статус VIP-гостя;

- комплімент - сніданок;

- ваучер на 25$ на оплату напоїв/їжі в ресторані/барі готелю.

*Якщо держатель виявить протягом 24 годин кращу пропозицію, ніж на сайті - Visa поверне різницю в ціні.

Детальніше на сайті visaluxuryhotels.com

Прокат автомобілів Sixt

Послуга прокату автомобілів від однієї з найбільш відомих компаній з прокату автомобілів у світі - Sixt.

Компанія Sixt представлена в більш ніж 4000 пунктах обслуговування в понад 105 країнах та має найбільший парк новітніх автомобілів преміум-брендів.

Sixt цілодобово надає повний спектр послуг в центрах бронювання. Ви зможете обрати будь-який автомобіль - від компактних автомобілів до фургонів і вантажівок, що дасть змогу найкраще задовольнити потреби Вашого бізнесу чи туристичні потреби.

Для держателів карти Visa Platinum Business послуга доступна зі знижкою до 10%.

Скористатися пропозицією можна наступним чином:

- здійснити бронювання на сайті www.sixt.com/visasigplat карткою Visa Platinum Business  (знижка відобразиться автоматично);

- замовити за телефоном;

- звернутися до найближчого пункту Sixt і вказати промокод 9910213 та оплатити послугу карткою Visa Platinum Business.

Послугу можна замовити за телефонами:

У США: + 1 888 749 8227

У решті країн: + 49 180 6 666 666

Детальніше на сайті www.sixt.com/visasigplat

Прокат автомобілів Auto Europe

Послуга прокату автомобілів від міжнародної компанії Auto Europe - одного з найбільших операторів з оренди автомобілів у світі.

Компанія  Auto Europe представлена в більш ніж 20 000 пунктах обслуговування в понад 180 країнах світу.

Для держателів карти Visa Platinum Business послуга надається зі знижкою до 37%.

У разі, якщо Ви знайдете автомобіль за нижчою ціною (за однакових умов оренди), компанія  Auto Europe гарантовано запропонує більш вигідну ціну!

Скористатися пропозицією можна, здійснивши бронювання на сайті www.autoeurope.com/visa карткою Visa Platinum Business (промокод врахується автоматично) або замовити за телефоном, вказавши промокод IKVI.

Перелік телефонів наведено за посиланням: http://www.autoeurope.com/eurotel.cfm

Сервіс FastLine в аеропорту «Бориспіль» для держателей карти Visa Platinum Business.

Ви можете реєструватись на рейс, здавати багаж, проходити контроль авіаційної безпеки та паспортний контроль – набагато швидше.

Під час вильоту потрібно пред’явити свою картку Visa Platinum Business на стійці 48 у залі вильоту термінала D для рейсів міжнародного сполучення.

Під час прильоту потрібно звернутись в кабінку FastLine в зоні прикордонного контролю для отримання сервісу пришвидшеної перевірки документів.

Детальніше за посиланням: www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with-visa/promotions/fastline.html


