
Ця редакція Тарифів діє з 01.02.2021

№ п/п Назва продукту/тарифу Національна валюта Іноземна валюта
2

1.1.

Грошовий переказ з рахунку на користь юридичної або 

фізичної особи: 

в межах „Райффайзен Банк Аваль” (окрім переказів згідно

п.1.1.2 та п.1.1.3.)

1.1.2. Грошовий переказ з рахунку в межах „Райффайзен Банк

Аваль” на погашення кредиту, відсотків по кредиту,

поповнення вкладу, на власний картковий рахунок
3
, між

власними рахунками в системі інтернет - банкінгу

"Райффайзен Онлайн", з метою купівлі/продажу іноземної

валюти у безготівковій формі в системі інтернет - банкінгу

«Райффайзен Онлайн» 

1.1.3. Грошовий переказ згідно договору виконання постійного

доручення на перерахування коштів з рахунку на рахунки у

межах „Райффайзен Банк Аваль”

Оформлення постійного доручення на переказ коштів з

рахунку

       на карткові рахунки у межах „Райффайзен Банк Аваль” 

       за іншим призначенням 

1.1.5. Встановлення обтяження майнових прав на кошти, що

розміщені на Поточному рахунку в АТ "Райффайзен Банк

"Аваль" (надалі - Банк) згідно правочину, укладеного

Клієнтом з іншою ніж Банк особою (крім випадків, коли

майнові права на кошти є предметом застави по кредиту(ах),

виданому(их)  Банком) 

1.2.

 1.2.1.
Відкриття рахунку 

5

1.2.1.1. Відкриття рахунку для власників пакетів послуг

"Райфкартка"/"Райфкартка+"/"Преміальний 3.0"/

"Активний"/"Безтурботний"/"Оптимальний 

плюс"/"Оптимальний"/"Легкий"/"Пенсійний Оптимальний"/

"Пенсійний Легкий" 

1.2.1.2.
Відкриття рахунку для власників пакетів послуг

"Стартап"/"Престиж"/"Ексклюзив"/" Благодійна допомога"

Безкоштовно

Безкоштовно

 Поточний рахунок

1% від суми, але не менше 25 грн., та не більше 1000 грн.

1.1.1.

1 000 грн.(в т.ч. ПДВ)

50 грн

Безкоштовно

в інший банк

Для переказу в USD - 0,75% від суми, але не менше

20 USD та не більше 500 USD; 

Для переказу в EUR - 0,75% від суми, але не менше

20 EUR, та не більше 400 EUR;

Для переказу в GBP - 0,75% від суми, але не менше

20 GBP та не більше 400 GBP;

Для переказу в RUB - 0,75% від суми, але не менше

еквівалента 20 USD та не більше еквівалента 500

USD; 

5 USD/EUR/GBP (або еквівалент 5 USD для переказів

в RUB) в разі здійснення переказу коштів за кордон

фізичними особами - нерезидентами, співробітниками

компаній, які мають відкриті зарплатні проекти в

«Райффайзен Банк Аваль»; 

додатково 25 USD за переказ гарантованої суми без

утримання будь-яких комісій банками -

кореспондентами (Guaranteed OUR);

додатково 1500 грн. за перевірку пакету документів,

що надаються клієнтом для здійснення валютної

операції – переказу коштів в межах Е-ліміту (за один

пакет документів)           

1% від суми, але не менше 25 

грн., та не більше 1 000 грн.

Тарифи на ведення та обслуговування поточних рахунків фізичних осіб

Поточні рахунки
1

100 грн. 

 Загальні тарифи для всіх продуктів

Безкоштовно

1.1.4.

Безкоштовно



1.2.2. 
Зарахування коштів на рахунок

1.2.4.
Відсоткова ставка за рахунком 

1.2.5. Переоформлення рахунку з інших систем в системі Bankmaster

RS та в разі ліквідації відділення

1.2.6.
Щомісячна плата за обслуговування та ведення рахунку

7 для рахунків у EUR - 1 EUR

1.2.7. Комісія за обслуговування залишку коштів неактивного

поточного  рахунку
4
 (щомісячно)

50 грн. 2 USD/GBP 150 RUB

1.3.

1.3.1.
Відкриття рахунку 

1.3.3.
Зарахування коштів, що надійшли безготівковим шляхом,

окрім зарахувань згідно п.1.3.2.

1.3.4.
Видача готівки з рахунку

1.3.5.
Відсоткова ставка за рахунком 

1.3.6.
Щомісячна плата за обслуговування та ведення рахунку

7 для рахунків у EUR - 1 EUR

1.3.7. Комісія за обслуговування залишку коштів неактивного

поточного  рахунку
4
 (щомісячно)

50 грн. 2 USD 150 RUB

1.4.

1.4.1. 
Відкриття рахунку Безкоштовно

Зарахування коштів: 

внесених готівкою 
1% від суми, але не менше 

ніж 5 грн.

пенсії та соціальної допомоги

в межах банку кредитних коштів, суми вкладу та відсотків по

вкладу, переказів Western Union та Аваль Експрес, переказів

від банків, з якими укладено відповідні угоди

1.4.3. 
Зарахування коштів, окрім зарахуваннь, зазначених в п. 1.4.2. 1 % від суми

1.4.4. 
Видача готівки з рахунку Безкоштовно

1.4.5.
Відсоткова ставка за рахунком 0% річних

1.4.6. Незнижувальний залишок в разі, якщо клієнт обрав спосіб

виплати пенсії – з доставкою додому
Згідно рішення КУАП

1.4.7. Комісія за обслуговування залишку коштів неактивного

поточного  рахунку
4 

(щомісячно)
50 грн.

0% річних

 Поточний рахунок „Для виплат”

1.4.2. 

 Поточний рахунок „Пенсійний”

0% річних

Видача готівки з рахунку
6
:

Безкоштовно

1% від суми, але не менше 1 USD/EUR/GBP ( у нац. 

валюті по курсу НБУ) (якщо операція в іншій валюті 

еквівалент 1USD)                                                                                                                                                                                                                           

1.2.3.

1% від суми, але не менше 25 

грн.                                                     

Зарахування в межах банку: видача кредиту, безготівкове

зарахування коштів для погашення кредиту через систему

«Райффайзен Онлайн» або згідно договору виконання

постійного доручення, безготівкове зарахування коштів для

погашення заборгованості за кредитом; суми вкладу та

відсотків по вкладу; зарахування переказів Western Union та

Аваль Експрес; зарахування переказів від банків, з якими

укладено відповідні угоди; зарахування коштів в рамках

зарплатних та інших спільних проектів; зарахування

готівкових коштів з метою погашення кредиту, коштів

внаслідок обов'язкового продажу іноземної валюти відповідно

до вимог НБУ, внаслідок закриття карткового рахунку; суми

компенсації, передбаченої договором №47746 від 06.02.2017р.

між ЄБРР та РБА щодо Програми фінансування

енергоефективності в житловому секторі України (Програма

IQ energy); зарахування виплати з рахунку умовного

зберігання (ескроу); в результаті купівлі/продажу іноземної

валюти у безготівковій формі в системі інтернет - банкінгу

«Райффайзен Онлайн»; зарахування коштів, отриманих в

якості виплат за ОВДП, які були придбані раніше у АТ

"Райффайзен Банк Аваль".

Безкоштовно

Безкоштовно

1.3.2.

Безкоштовно

1 % від суми

Безкоштовно

Безкоштовно

-



1.5.

1.5.1.
Відкриття рахунку

1.5.2.
Незнижувальний залишок

1.5.3.
Відсоткова ставка за рахунком

1.5.4.
Безготівкове зарахування коштів на рахунок

1.5.5. Комісія за обслуговування залишку коштів неактивного

поточного  рахунку
4 

(щомісячно)
50 грн. 2 USD/EUR/GBP 

6
Безкоштовно, видача готівки з поточного рахунку фізичної особи в системі "Bankmaster RS" для здійснення операцій з метою погашення проблемної 

заборгованості перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

1
Тарифи фіксовані та обов'язкові до виконання для всіх підрозділів „Райффайзен Банк Аваль” по поточних рахунках відкритих в системі "Bankmaster RS" 

(МФО 380805)

7
Комісія списується у валюті рахунку для подальшого продажу на ВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті. Якщо залишок по 

рахунку менше Тарифу комісія встановлюється в розмірі залишку на даному рахунку.

5
Безкоштовно, в разі відкриття рахунку для проведення рефінансування заборгованості/для обслуговування кредитів фізичних осіб сегменту малого бізнесу; 

для погашення проблемної заборгованості клієнтів роздрібного бізнесу, з метою обов`язкового продажу на ВРУ (в разі впровадження відповідного 

нормативного акту НБУ); в разі відкриття рахунку в гривні з метою сплати комісії за перевірку пакету документів, що надаються клієнтом для здійснення 

валютної операції – переказу коштів в межах Е-ліміту (за один пакет документів)

4
Неактивним вважається поточний рахунок, по якому протягом 6 та більше місяців  не проводились наступні операції: зарахування коштів, зняття 

готівки, безготівкова оплата товарів та послуг, безготівкове перерахування коштів.  По поточних рахунках в іноземній валюті комісія списується у валюті 

рахунку для подальшого продажу на ВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті. Якщо залишок по рахунку менше Тарифу комісія 

встановлюється в розмірі залишку на даному поточному рахунку

2
Оплата комісії здійснюється: готівкою - у національній валюті по курсу НБУ; безготівково, з поточного рахунку клієнта - в валюті рахунка для 

подальшого продажу на ВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті

3
Переказ на картковий рахунок іншої особи здійснюється з карткового рахунку із застосуванням відповідних Тарифів

200 грн.

Безкоштовно

Згідно рішення КУАП

0% річних

Поточний рахунок «Інвестиційний»



№ п/п Назва послуги Розмір тарифу Примітка

1.

1.1. Купівля безготівкової валюти на ВРУ
1 % від суми, але не менше 10 

USD*

Придбання безготівкової валюти фізичними особами 

на ВРУ обмежується цілями, які передбачені чинним 

законодавством України**

1.2. Продаж безготівкової валюти на ВРУ
1 % від суми, але не менше 10 

USD*

Продаж безготівкової валюти фізичними особами на 

ВРУ обмежується цілями, які передбачені чинним 

законодавством України**

 -безготівкова конвертація в іншу іноземну валюту на ВРУ
1% від суми, але не менше 10 

USD*

1.3.
Купівля та продаж безготівкової іноземної валюти через 

систему інтернет - банкінгу «Райффайзен Онлайн»
безкоштовно

1.4.

Обов’язковий продаж безготівкової іноземної валюти на ВРУ 

по надходженням із-за меж України на користь фізичних осіб 

у випадку, якщо це передбачено нормативними актами НБУ  

безкоштовно

2

2.1.

Надання офіційної довідки про стан рахунку (крім карткових 

рахунків) за вимогою клієнта українською та/або англійською 

мовою по одному рахунку, іншої інформації з запиту клієнта 

(в т.ч. дублікатів/копій платіжних документів)

100 грн.

2.2.
Оформлення довіреності на розпорядження поточним 

рахунком фізичної особи 
100 грн.

2.3.

Оформлення довіреності на розпорядження депозитним 

рахунком фізичної особи, або двох довіреностей: на 

розпорядження депозитним рахунком фізичної особи та 

рахунком для виплати відсотків та суми депозиту 

50 грн.

2.4.

Оформлення довіреності на внесення готівкової іноземної 

валюти на поточний/вкладний рахунок фізичної особи для 

погашення кредиту/поповнення депозиту

безкоштовно

2.5. Надання довідки про наявність кредиту  100 грн. 

2.6. Надання довідки/виписки для отримання податкового кредиту безкоштовно

3.

Розслідування щодо переказів в іноземній валюті клієнтів-

фізичних осіб по системі SWIFT:

        давністю до 1 місяця 30 USD*

        давністю більш 1 місяця 50 USD*

3.2.
Повернення помилково зарахованих на кореспондентський 

рахунок коштів
30 USD*

 * - комісія утримується в національній валюті по курсу НБУ

**  Безкоштовно, в разі  купівлі/продажу валюти на ВРУ для: 1) рефінансування валютних кредитів фізичних осіб в національну валюту в рамках перегляду 

умов кредитування фізичних осіб; 2) погашення проблемної заборгованості клієнтів роздрібного бізнесу (в межах суми простроченої заборгованості); 3)на 

виконання вимог  до постанови НБУ 

3.1.

Інші тарифи по поточних рахунках

Довідки для фізичних осіб

Запити з операцій щодо переказів в ін.валюті клієнтів-фізичних осіб

Операції з купівлі, продажу, конвертації та обміну валюти для фізичних осіб


