
до 200 000 грн.
200 000 грн. та 

більше

31 день 9.50% 10.00% 0.01% ---

2 місяці 9.50% 10.00% 0.01% ---

3 місяці 12.00% 12.50% 1.25% 0.15%

6 місяців 14.00% 14.50% 1.75% 0.25%

367 днів 11.50% 12.00% 2.00% 0.35%

Мінімальна сума вкладу 100 USD 500 EUR

3 місяці 10.00% 10.50% 0.01% ---

6 місяців 12.00% 12.50% 0.01% ---

367 днів 9.50% 10.00% 0.01% ---

Мінімальна сума вкладу 100 USD ---

Мінімальна сума поповнення вкладу
3 20 USD ---

1-й місяць

2-й місяць

3-й місяць

4-й місяць

5-й мсяць

6-й місяць

Ефективна ставка за 6 місяців

Мінімальна сума вкладу

367 днів 10.25% 10.75% 0.01% ---

Для пакетів "Преміальний 3.0", "Стартап",   

Для пакетів "Преміальний 3.0", "Стартап",   

"Оптимальний", "Оптимальний плюс", 

"Активний", "Легкий", "Пенсійний Оптимальний"

Для пакетів "Базовий", "Пенсійний Базовий", 

"Пенсійний Легкий", "FUNкартка для дітей та 

підлітків" 

Базова ставка (діє з 15.01.2016)

Мінімальна сума вкладу/Мінімальна сума 

поповнення вкладу
3

10.00% ---

2 Пільговий період - 7 календарних  днів з дати пролонгації
3 Зазначене обмеження не застосовується для поповнень з використанням постійних доручень або безготівковим шляхом

100 UAH 20 USD

1 Вказана річна процентна ставка до оподаткування. Тарифи фіксовані та обов'язкові до виконання для всіх підрозділів АТ „Райффайзен Банк Аваль” по 

вкладних рахунках.

З 30.04.2016 р. для пролонгації вкладів в EUR строком на 3 та 6 місяців та з 01.06.2016 р. для пролонгації вкладів в EUR строком на 1 рік застосовується 

процентна ставка 0%. Банк не здійснює відкриття нових вкладних рахунків в EUR (крім вкладу "Класичний Строковий") та не здійснює пролонгацію 

розміщених до 27.12.2017 року строкових вкладів в валюті EUR. Строкові вклади в EUR, які були раніше пролонговані (продовжені) на новий строк, в 

дату закінчення такого строку вкладу повертаються Банком Клієнту на поточний рахунок «Для виплат» Клієнта

13.00%

2000 грн.

Вклад “Ощадний”- виключно для пакетів "ПРЕМІАЛЬНИЙ 3.0", "СТАРТАП", "ОПТИМАЛЬНИЙ", "ОПТИМАЛЬНИЙ ПЛЮС", "АКТИВНИЙ", 

"ПЕНСІЙНИЙ ОПТИМАЛЬНИЙ", "ПЕНСІЙНИЙ ЛЕГКИЙ" - з пролонгацією, з правом поповнення,  щомісячна виплата відсотків на 

поточний рахунок або капіталізація відсотків,  часткове зняття коштів протягом Пільгового періоду
2 

Тарифи процентних ставок для вкладів на вимогу фізичних осіб
1

діють з 15 лютого 2019 року

Вклад на вимогу “Універсальний” - безстроковий вклад з правом поповнення та часткового зняття коштів, щомісячна 

капіталізація відсотків

2000 грн

Вклад “Ощадний” - з пролонгацією, з правом поповнення,  щомісячна виплата відсотків на поточний рахунок або капіталізація 

відсотків, часткове зняття коштів протягом Пільгового періоду
2

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ПО ВКЛАДУ "БОНУС" -  вклад терміном на 1 місяць з п`ятьма пролонгаціями, зі зростаючою відсотковою 

ставкою, з правом часткового зняття зі спливом кожного місяця протягом Пільгового періоду
2
,  поповнення не передбачено

---

10.00% ---

---

---

---

---

Тарифи процентних ставок для строкових депозитів фізичних осіб
1

діють з 25 лютого 2019 року

Назва продукту/строк

UAH

USD EUR

Вклад “Класичний Строковий” - без пролонгації, без поповнення та дострокового повернення, виплата відсотків у кінці строку 

500 грн

100 грн

10.00% ---

10.00%

13.00% ---

16.00%

19.00%

UAH USD

---

0.00% 0.00%

7.00%



Ця редакція Тарифів діє з 25.10.2018

№ Назва послуги Тариф 

1. Плата за відкриття вкладних (депозитних) рахунків в усіх програмних системах безкоштовно

2. Відсоткові ставки по вкладам згідно рішення КУАП 

Комісія за видачу суми вкладу протягом першого місяця з дати укладання договору вкладу

в системі Bankmaster RS (МФО 380805) по вкладах "Вільні кошти", "Премія", "Заощадження", 

"Премія для пенсіонерів"
1% від суми*

в системі Bankmaster RS (МФО 380805) по вкладах "Класичний", "Ощадний", "Бонус" 0.5% від суми*

Зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки, які надійшли безготівковим переказом як 

поповнення рахунку -

в системі Bankmaster RS (МФО 380805):

вклад "Універсальний" 1%*

на вклад "Універсальний" з власного поточного рахунку "Для виплат", з власного карткового 

рахунку через кіоски самообслуговування або систему інтернет-банкінгу "Райффайзен 

Онлайн" та з власного карткового рахунку з використанням постійного доручення 

безкоштовно

на вклад "Універсальний" з  власного карткового рахунку в USD з використанням постійного 

доручення
1%*

інші вклади безкоштовно

Комісія за поповнення вкладу "Зручний" в системі Bankmaster RS 

відділення, де відкрито вклад безкоштовно

інше відділення
UAH/USD/EUR: 0,5% від суми, але не більше 300 

гривень (або еквівалент по курсу НБУ)

Комісія за часткове зняття готівки з вкладу "Зручний" в системі Bankmaster RS 

відділення, де відкрито вклад

інше відділення

Комісія за дострокове розірвання вкладу "Зручний” в системі Bankmaster RS

відділення, де відкрито вклад 10 UAH; 2 USD/EUR*

інше відділення

10 UAH; 2 USD/EUR* та додатково 0,5% від суми, 

але не більше 300 гривень (або еквівалент по 

курсу НБУ). 

8.
Відсоткова ставка, що нараховується на блоковані вкладні рахунки в системі Bankmaster RS окрім 

вкладу "Універсальний" (у випадку блокування на списання)

згідно діючої ставки по поточному рахунку для 

фізичних осіб

Комісія за часткове або повне зняття готівки з вкладу  "Універсальний" 

відділення, де відкрито вклад

у національній валюті - 1% від суми, але не 

менш ніж 25 UAH; в EUR - 1% від суми, але не 

менш ніж 1 EUR*;  в доларах США  - 1USD*                                                                                                                                                

інше відділення
1 % від суми, але не менше ніж 25 UAH, 1 

USD/EUR* 

Комісія за поповнення готівкою вкладу "Універсальний"

відділення, де відкрито вклад безкоштовно

інше відділення
0,7% від суми, але не менше ніж 5 UAH, 1 

USD/EUR* 

Комісія за безготівкове перерахування грошових коштів  з вкладу на вимогу "Універсальний" у 

відділенні Банку

на власний поточний рахунок «Для виплат»

у національній валюті - 1%  від суми, але не 

менш ніж 25UAH; в EUR - 1% від суми, але не 

менш ніж 1 EUR*;  в доларах США  - 1USD*

на власний картковий рахунок*** безкоштовно

на власний рахунок "Поточний" безкоштовно

на строковий вклад в межах „Райффайзен Банк Аваль” безкоштовно

12. Підключення та користування послугою СМС  інформування за операціями по вкладному рахунку

безкоштовно (здійснюється по всіх операціях по 

вкладному (депозитному) рахунку на суму від 

10 UAH, 1 USD/EUR)  

13. Щомісячна плата за обслуговування та ведення вкладу "Універсальний" в EUR** 3 EUR

14.
Надання офіційної довідки про стан рахунку за вимогою клієнта українською та/або англійською 

мовою, іншої інформації з запиту клієнта (в т.ч. дублікатів/копій платіжних документів)
100 грн.

15.

Встановлення обтяження майнових прав на кошти, що розміщені на Вкладному 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) 

1 000 грн. (в т.ч. ПДВ)

1.5% від суми, але не менше ніж 10 UAH, 

2USD/EUR* 

3.

4.

5.

6.

Тарифи на ведення та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб 

***Послуга надається виключно для клієнтів відділення "Центр індивідуального обслуговування"

9.

10.

11.

**Комісія списується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті. Якщо залишок 

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

* Комісія по вкладах в іноземній валюті при сплаті готівкою сплачується в гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, при сплаті з рахунку 

списується в валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті.

7.


