
 

 

 
 Будь ласка, зверніть увагу! 

 

З 01.11.2020 р. набувають чинності зміни у Тарифах пакетів послуг для клієнтів малого та мікробізнесу.  

Основні зміни у діючих пакетах послуг:  

 

Тарифи щодо пакетів послуг: 

• додано тарифи пакету послуг «BenefIT» та «Бізнес Еліт» до загальної лінійки пакетів послуг.  

 

Щодо тарифів на зняття готівки у національній валюті з поточного карткового рахунку:  

• встановлено обсяги безкоштовного зняття готівки на місяць через мережу банкоматів Райфа для всіх пакетів послуг;  

• знижено тариф на зняття готівки через мережу відділень інших банків та банкоматів на території України для всіх 

пакетів послуг;  

• підвищено тариф на зняття готівки у касі відділення Райфа для пакетів послуг «Бізнес Комфорт» та «Бізнес Класик». 

 

Щодо систем «Клієнт-Банк» та «Райффайзен Бізнес Онлайн»: 

• змінено тариф на безготівкові перекази коштів з поточного рахунку у системі «Клієнт-Банк» та «Райффайзен Бізнес 

Онлайн» за межі Банку для пакету послуг «Бізнес Еліт+»; 

• додано тариф на безготівкові перекази у національній валюті з поточного карткового рахунку/на поточний 

картковий рахунок у системі «Райффайзен Бізнес Онлайн» для Пакету послуг «Бізнес Старт».   

 

Щодо загальних умов: 

• винесено з приміток тарифів до Правил банківського обслуговування особливості нарахування та 

утримання щомісячної плати за обслуговування поточного рахунку в рамках пакетів послуг.  

 

Додатково зверніть увагу на внесені зміни до умов нарахування щомісячної плати:  

 

- щомісячна плата за користування пакетом «Бізнес Еліт+» та «Бізнес Комфорт» буде нараховуватися в залежності від 

наявності будь-якої операції за поточним рахунком (крім операцій, ініційованих Банком) протягом розрахункового 

періоду; 

- введено додаткове правило щодо призупинення нарахування щомісячної плати за пакет у випадку відсутності 

операцій по поточному рахунку та наявності простроченої заборгованості по платі за пакет у сумі, що дорівнює 

або перевищує мінімальний розмір тарифу по платі за пакет; 

- у разі закриття поточного рахунку до п’ятнадцятого числа календарного місяця включно, щомісячна плата не 

нараховується.  

 

З оновленими тарифами Ви можете ознайомитись на https://www.aval.ua/, розділ «Документи», підрозділ 

«Бізнесу»/«Тарифи на обслуговування».  

 

При виникненні додаткових запитань, будь ласка, звертайтесь до Вашого відділення або телефонуйте до Інформаційного 

Центру для Клієнтів малого та мікробізнесу за телефоном 

0 800 50 50 45   

з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 22:00  

субота-неділя з 8:00 до 20:00   

 (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів України – безкоштовні)  

https://www.aval.ua/

