
 Тарифи діють з 01.08.2019 р. 

Пакет послуг знімається з продажу з 01.05.2019 р. 

Назва послуги Фіксований тариф Примітка

1.1. Щомісячна плата за користування пакетом послуг 
1                                                                          

При здійсненні 10 та більше безготівкових операції по рахунку          безкоштовно
Мається на увазі проведення 10 та більше безготівкових операції 2 по поточному 

картковому рахунку 

При здійсненні менше ніж 10 безготівкових операції по рахунку          50,00 грн.
Мається на увазі проведення менше ніж 10 безготівкових операції 2 по поточному 

картковому рахунку
1.2. Відкриття поточного карткового рахунку в національній валюті включено до плати за пакет

1.3.
Відкриття поточного карткового рахунку в іноземній валюті  (по 1-му рахунку на кожну 

валюту окремо)
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.

1.4. Видача довідки про відкриття поточного карткового рахунку в день відкриття рахунку включено до плати за пакет
1.5. Обслуговування поточних карткових рахунків включено до плати за пакет
1.6. Тип основної картки Visa Business Contactless  

1.7. Термін дії картки - 4 роки

1.8.
Випуск, обслуговування та перевипуск (закінчення терміну дії, крадіжка, пошкодження,  

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

1.9.
Випуск, обслуговування та перевипуск (закінчення терміну дії, крадіжка, пошкодження,  

втрата) кожної наступної карти Visa Business Contactless: 
 на ім'я власника рахунку 200,00 грн
 на ім'я довіреної особи 200,00 грн

1.10. Випуск карти Visa Business Electron Instant безкоштовно

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.

1.11. Зміна діючого пакету послуг на інший за ініціативою Клієнта
для поточного карткового рахунку - пакет послуг "Бізнес Преміум" безкоштовно

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

1.13.

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

1.14.
Відсоткова ставка по денних залишках коштів на поточному картковому рахунку на 

кінець календарного дня
Згідно з рішенням КУАП 

1.15.
Відсоткова ставка за користування недозволеною заборгованістю за поточним картковим 

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

1.16. 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. 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
2.2. Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою картки безкоштовно
2.3. Розрахунки в мережі  інтернет з послугою 3D- Secure за допомогою картки безкоштовно

2.4.

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

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

2.5. Оплата мобільного зв'язку 3 грн.

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

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

в національній валюті 1% від суми, але не менше 50,00 грн.
в іноземній валюті 1% від суми, але не менше 5 дол. США/Євро Комісія стягується в національній валюті по курсу НБУ

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

банкоматів АТ "Райффайзен Банк Аваль" 0,85% + 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.

4.3. Видача готівки через мережу відділень та банкоматів з рахунку у іноземній валюті: Комісія стягується безготівково у валюті рахунку

банкоматів АТ "Райффайзен Банк Аваль" 0,85% + 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.

4.4. Поповнення рахунку: 
у касі відділення у національній валюті 0,2% 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.

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

українською мовою 150 грн.

англійською мовою 200 грн. 

5.2. 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

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

5.4. 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

5.5.

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 EUR в залежності від валюти рахунку), 

на місяць                                  

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

5.6. Встановлення індивідуального ліміту на проведення операцій по картках безкоштовно

5.7.
Надання інформації щодо наявності нової платіжної картки клієнта на відділенні за 

допомогою оператора Інформаційного центру Банку.
безкоштовно

5.8.

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/

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

5.10. Проведення розслідування по спірній трансакції Безкоштовно

5.11. Зміна ПІН-коду картках  у  мережі  банкоматів та відділень АТ «Райффайзен Банку Аваль» Безкоштовно

5.12. Підключення картки до послуги 3D-Secure Безкоштовно

5.13.
Конвертація однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту по поточному картковому 

рахунку
1,00%

5.14. Світ привілеїв Visa Business включено до плати за пакет

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 

Примітки:

(1)

(2)

Плата за користування Пакетом послуг стягується за кожен картковий рахунок у національній валюті, відкритий до поточного рахунку 2600, 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.

враховуються 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.

5. Інші послуги по поточному картковому рахунку

Пакет послуг "Підприємець" 

1. Обслуговування рахунків в рамках пакету послуг

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

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

4. Операції з готівкою по поточному картковому рахунку


