Інформація про послугу

Банк надає клієнтам послуги з проведення операцій з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти на
умовах «форвард».

Валютна операція на умовах «форвард» - операція з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти, що
здійснюється між Банком та клієнтом на підставі Форвардного договору, умови якого
передбачають виконання цієї операції (з поставкою іноземної валюти та без її поставки) пізніше
ніж на другий робочий день після дня укладення Форвардного договору.

Операції з купівлі/продажу іноземної валюти за гривні на умовах «форвард» (з поставкою
іноземної валюти та без її поставки) проводяться з клієнтами-резидентами для хеджування ними
ризику зміни курсу іноземної валюти за операціями:
-

з експорту та імпорту товару (продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та
інших немайнових прав, призначених для продажу/оплатної передачі);
за кредитними договорами (договорами позики) резидентів-позичальників про залучення
коштів від нерезидентів або від Банку.

1. Для клієнтів, що приєдналися до Договору комплексного банківського обслуговування, послуга
з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти на умовах «форвард» (з поставкою іноземної валюти та
без її поставки) з метою хеджування клієнтами ризику зміни курсу іноземної валюти за операціями
клієнтів надається на умовах цього Договору.
Договір укладається на необмежений строк.
Клієнт має право в будь-який момент строку дії Договору, після закриття всіх рахунків (у тому
числі, вкладних) та повного погашення заборгованості перед Банком, ініціювати розірвання
Договору шляхом направлення до Банку відповідної заяви.
Зміни та доповнення до Договору вносяться Банком шляхом викладення «Правил
банківського обслуговування суб’єктів господарювання - клієнтів корпоративного бізнесу в АТ
«Райффайзен Банк Аваль» в новій редакції та її оприлюднення на сайті Банку. Банк може вносити
зміни до Правил двічі на місяць – 1 (першого) та 15 (п’ятнадцятого) числа кожного календарного
місяця. Якщо 1 (перше) та/або 15 (п’ятнадцяте) число припадає на вихідний, святковий або інший
неробочий день, оприлюднення здійснюється в перший Робочий день, наступний за ним. Змінені
Правила набирають чинності у відносинах Сторін із зазначеної в них дати. Клієнт зобов’язаний 1
(першого) та 15 (п’ятнадцятого) числа кожного місяця ознайомлюватись з новими (зміненими)
Правилами Банку.
2. Для клієнтів, що уклали з Банком окремий договір банківського рахунку, послуга з
купівлі/продажу/обміну іноземної валюти на умовах «форвард» (з поставкою іноземної валюти та
без її поставки) з метою хеджування клієнтами ризику зміни курсу іноземної валюти за операціями
клієнтів надається на умовах Генерального форвардного договору (для форвардних операцій з
поставкою іноземної валюти) та Генерального договору щодо проведення форвардних операцій без
поставки іноземної валюти. Окремі операції з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти на умовах
«форвард» проводяться на підставі Форвардних договорів, що є невід’ємною частиною
відповідного Генерального договору.
Проект Генерального договору/Форвардного договору надається клієнту на його вимогу.
Генеральний договір укладаються на необмежений строк.
Клієнт має право в будь-який момент строку дії Генерального договору, після повного
погашення заборгованості перед Банком за Форвардними договорами та відшкодування клієнтом
всіх витрат та збитків Банку, пов‘язаних з таким розірванням, ініціювати розірвання Генерального
договору шляхом направлення до Банку (не менш ніж за три Банківські дні до запланованої дати

дострокового розірвання) письмового повідомлення. Дострокове розірвання Генерального договору
за ініціативою клієнта здійснюється на підставі письмової угоди Сторін з одночасним розірванням
Форвардних договорів.
Зміни та доповнення до Генерального договору/Форвардного договору вносяться шляхом
укладання Банком та Клієнтом додаткових угод/договорів.
Всі спори, що виникають між Сторонами у зв’язку з Договором/Генеральним
договором/Форвардним договором, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а у разі
неможливості їх вирішити шляхом переговорів - у судовому порядку відповідно до чинного
законодавства України.

Розмір витрат, які повинен сплатити клієнт за надання послуги, та/або порядок їх визначення
міститься в Тарифах https://www.aval.ua/documents/korporativnomu-biznesu/tarifi

Послугу надає АТ «Райффайзен Банк Аваль», ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018р.; код ЄДРПОУ
14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження:
01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса
електронної пошти info@aval.ua ; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний
банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).»

