
«Оплата частинами» для клієнтів Райфу  

 

Власники кредитних карток від Райфу можуть розділити на рівні платежі для погашення 

суму своєї покупки з кредитною карткою. 

 

При цьому плата за обслуговування кредиту на умовах "Оплата частинами" буде нижчою, 

ніж стандартний відсоток за вашою кредитною карткою, за умови вчасного погашення 

платежів. 

 

Як оформити «Оплату частинами»? 

Дуже просто 

Під час оплати кредитною карткою на сайті інтернет-магазину (нашого партнера) 

з’явиться пропозиція оплатити покупку частинами: 

✓ Оберіть кількість місяців (рівних платежів), на які хочете розділити суму покупки 

✓ Підтвердіть оплату 

Наприклад, 

   

 

Скільки коштує сплачувати частинами? 

Під час вибору кількості місяців, ви побачите розраховану суму регулярного рівного 

платежу, яка буде списуватися з вашої картки автоматично 25 числа щомісяця (наступного 

робочого дня, якщо 25-е вихідний). 

Ця сума включає і комісію на умовах Оплати частинами. Комісія складає від 0 до 2% в 

залежності від суми покупки терміну, який ви оберете. 

Наприклад, ви купуєте телефон за ціною 6000,00 грн та вибрали «Оплату частинами» на 6 

місяців.  

Щомісячний платіж складає всього 1090,00 грн (6000/6 + 6000 * 1,5% комісії). 

 

Як розраховуватися? 

Щомісячно, кожного 25-го числа місяця поповнюйте свою кредитну картку в на суму 

щомісячного платежу в рамках Оплати частинами будь-яким зручним способом: 



➢ в Raiffeisen Online 

➢ карткою будь-якого українського банку на нашому сайті 

➢ через центри самообслуговування, депозитні банкомати нашого банку 

У разі невчасного погашення щомісячного платежу в рамках Оплати частинами 

обслуговування цієї заборгованості переводиться на стандартні умови вашої кредитної 

картки із застосуванням процентної ставки, згідно кредитного договору, Правил 

банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Райффайзен Банк» та Тарифів за 

платіжними картками. 

 

Додаткова інформація 

В залежності суми покупки Оплата частинами надається на термін від 3 до 24 місяців: 

Сума покупки, грн 
Кількість 

платежів 

Плата за 

обслуговування 

Розмір щомісячного 

платежу 

 3 000 - 4 999.99 3 безкоштовно            1000 – 1666.66 

 5 000 - 50 000 6 1,5% 908.33 – 9083.33 

 5 000 - 50 000 12 2% 516.67 – 5166.67 

 5 000 - 50 000 24 2% 308.33 – 3083.33 

 

1. Щомісячний платіж розраховано, включаючи плату за обслуговування. Приклад 

розрахунку: сума покупки 6000,00 грн., обрали 6 платежів. Щомісячний платіж = 

6000/6+6000*1,5% = 1090,00 грн 

2. Плата за обслуговування розраховується від суми покупки. 

 

 

Більше інформації, розрахунок щомісячних платежів та детальні умови оплати частинами 

на сайті raiffeisen.ua. 

 

https://online.aval.ua/ibank/home?0
https://www.raiffeisen.ua/onlajn-platezhi
https://www.raiffeisen.ua/privatnim-osobam/krediti/kreditni-kartki/payment-for-parts

