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Шановні Клієнти! 

Інформуємо, що починаючи з 25.06.2020 року АТ «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Банк) припиняє 

надання послуги відкриття нових строкових вкладів та вкладів на вимогу «Універсальний» у валюті 

Долари США та  Євро для клієнтів фізичних осіб.  

З 25.06.2020 року Банк припиняє пролонгацію розміщених до цієї дати строкових вкладів у  валюті 

Долари США та Євро. Звертаємо Вашу увагу на те, що такі вклади будуть повертатися в дату закінчення  

їх строку на зазначений у Заяві-Договорі поточний рахунок «Для виплат» клієнта. 

Відповідні умови передбачені новою редакцією Правил банківського обслуговування фізичних осіб в 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (набуває чинності 25.06.2020 року) в рамках укладеного між Вами та 

Банком Договору банківського обслуговування.  

Нова  редакція «Правил банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Райффайзен Банк Аваль», яка 

набуває чинності 25.06.2020 року розміщена на офіційній сторінці Банку в мережі Інтернет за адресою 

www.aval.ua, розділ Документи/Приватним особам та преміум клієнтам/Правила обслуговування. 

Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження  щомісячної  

плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» , вкладу на 

вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро. 

Таким чином, продовжують діяти стандартні тарифи по рахунках фізичних осіб в Доларах США та 

Євро, а саме: 

Щомісячна комісія за обслуговування залишку коштів неактивного поточного рахунку в Доларах США 

та Євро - 2 USD/EUR; 

Щомісячна комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку в Доларах США та Євро -  1 

USD/1 EUR; 

Щомісячна плата за підключення та користування послугою "Мобільний банкінг" (цілодобовий контроль 

руху коштів за допомогою СМС- повідомлень на мобільний телефон по операціях від 4 USD/3,5 EUR) - 

0,6 USD / 0,5 EUR; 

За видачу готівки з рахунку «Поточний»  - 1% від суми, але не менше 1 USD/EUR (у національній валюті по 

курсу НБУ);  

За грошовий переказ в інший банк: 

по рахунках в Доларах США  - 0,75% від суми, але не менше 20 USD та не більше 500 USD;  

по рахунках в євро  - 0,75% від суми, але не менше 20 EUR, та не більше 400 EUR. 

За видачу готівки з карткових рахунків у мережі відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль» - 1%, мінімум 0,3 

USD / 0,3 EUR (у національній валюті по курсу НБУ). 

За грошовий переказ в інший банк: 

по рахунках в Доларах США  - 0,75% від суми, але не менше 20 USD та не більше 500 USD;  

по рахунках в євро  - 0,75% від суми, але не менше 20 EUR, та не більше 400 EUR. 

За видачу готівки з карткових рахунків у мережі відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль» - 1%, мінімум 0,3 

USD / 0,3 EUR (у національній валюті по курсу НБУ). 

 

З повагою,  

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

При виникненні додаткових запитань, у тому числі щодо акційних пропозицій, будь ласка, 

звертайтесь до Вашого відділення або телефонуйте до Інформаційного Центру за телефоном 

0 800 500 500  (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів України – безкоштовні). 


