
    

  

Тарифи на операції в системі «Райффайзен Онлайн»   

№  Назва послуги  Розмір тарифу   

1.  Плата за користування системи «Райффайзен Онлайн»  

1.1.  В інформаційному (пасивному) режимі    Безкоштовно  

1.2.  В активному режимі  Безкоштовно  

2.  
Плата за перекази між власними рахунками в системі  «Райффайзен 

Онлайн»   

2.1.  
Перерахування коштів (крім операцій, ініційованих з кредитного 

карткового рахунку)   
Безкоштовно  

2.2.  Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку   3% + 15 грн.   

3.  
Плата за платежі на користь третіх осіб в системі «Райффайзен Онлайн» (крім 

операцій з кредитного карткового рахунку)   

3.1.  
Перерахування коштів на користь юридичних або фізичних осіб за 

межі Банку (СЕП-платіж)  
Безкоштовно  

(акція по 30.06.2019р.)  

3.2.  
Перерахування коштів на користь юридичної або фізичної особи в 

межах Банку  
Безкоштовно  

(акція по 30.06.2019р.)  

3.3.  
Перерахування коштів на користь фізичної особи в межах Банку по 

номеру картки (платіж «картка-картка»)   
Безкоштовно  

(акція по 30.06.2019р.)  

3.4.  
Перерахування коштів на користь фізичної особи за межі Банку по 

номеру картки (платіж «картка-картка»)   
1% мін. 5 грн.  

3.5   
Перерахування коштів з картки  будь-якого банку України на власну 

картку в  Райффайзен Банку Аваль  (переказ «з картки на  картку»)  
Безкоштовно*   

4.  
Плата за платежі в системі «Райффайзен Онлайн», ініційованих з кредитного 

карткового рахунку/на кредитний картковий рахунок   

4.1.  
Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку на користь 

юридичних або фізичних осіб за межі Банку (СЕП-платіж)   
3% + 15 грн.  

4.2.  
Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку на користь 

юридичної або фізичної особи в межах Банку   
3% + 15 грн.  

4.3.  
Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку на користь 

фізичної особи в межах Банку по номеру картки (платіж 

«карткакартка»)  
3% + 15 грн.  

4.4.  
Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку на користь 

фізичної особи поза межами Банку по номеру картки (платіж 

«картка-картка»)   
3% + 15 грн.  

4.5.   
Перерахування коштів з картки  будь-якого банку України на власну 

картку (кредитний картковий рахунок) в  Райффайзен Банку Аваль  

(переказ «з картки на  картку»)  
Безкоштовно*  

5.  
Постановка карток до стоп-списку за ініціативою клієнта через систему 

«Райффайзен Онлайн»:  

5.1.  Електронний стоп-список процесінгового центру  Безкоштовно  

6.  
Плата на користь суб’єктів господарювання в рамках Послуги «Комунальні 

платежі»  



6.1  Комунальні послуги  
Безкоштовно  

(акція по 30.06.2019р.)  

6.2  Страхування  
Безкоштовно  

(акція по 30.06.2019р.)  

6.3  Телекомунікаційні послуги (Інтернет/ТВ/Телефонія)  
Безкоштовно  

(акція по 30.06.2019р.)  

  

6.4  

Поповнення мобільного рахунку (Vodafone, Київстар, lifecell, 

Інтертелеком, ТриМоб, Yezzz!)  
Безкоштовно  

(акція по 30.06.2019р.)  

6.5  Дистрибуція  Безкоштовно  

6.6  Електронні квитки  Безкоштовно  

6.7  Охорона  Безкоштовно  

7.   Зміна номеру телефону для послуги 3D Secure  Безкоштовно  

8.  Встановлення лімітів по платіжним карткам  Безкоштовно  

* банк-емітент картки, з якої здійснюється переказ, може додатково стягувати комісію за цими типами 
переказів 

 
 

 

Тарифи на операції переказу з картки на картку будь-якого банку 

в неавторизованій частині системи «Райффайзен Онлайн»*   
 

№ Назва послуги  Розмір тарифу   

1 
Переказ коштів з картки, емітованої до дебетного карткового рахунку 
АТ «Райффайзен Банк Аваль», на картку, емітовану АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» 

Безкоштовно 
(акція по 30.06.2019р.) 

2 
Переказ коштів з картки, емітованої до дебетного карткового рахунку 

АТ «Райффайзен Банк Аваль», на картку, емітовану будь-яким банком 

України 
1% мін. 5 грн. 

3 
Переказ коштів з картки, емітованої до кредитного карткового рахунку 

АТ «Райффайзен Банк Аваль», на картку, емітовану АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» 

3% + 15 грн. 

4 
Переказ коштів з картки, емітованої до кредитного карткового рахунку 

АТ «Райффайзен Банк Аваль», на картку, емітовану будь-яким банком 
України 

3% + 15 грн. 

5 
Переказ коштів з картки, емітованої будь-яким банком України, на 

картку, емітовану АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
Безкоштовно** 

6 
Переказ коштів з картки, емітованої будь-яким банком України, на 

картку, емітовану будь-яким банком України 
1% + 5 грн.** 

* Максимальна сума переказів на добу, без урахування комісії – 14 999 грн. 00 коп. 

** Банк-емітент картки, з якої здійснюється переказ, може додатково стягувати комісію за цими типами 
переказів.  Послуга «Переказ коштів з картки на картку будь-якого банку» діє лише для карток, за якими 

немає обмеження на здійснення даного типу операцій з боку емітента. 

 


