Шановні клієнти!
Будь ласка, зверніть увагу!
З 01.07.2021 р. набувають чинності зміни до Тарифів пакетів послуг для клієнтів малого та мікробізнесу.
Основні зміни стосуються Тарифів пакету послуг «Бізнес Еліт», який можливо підключити тільки на
визначених Банком відділеннях - учасниках пілотного проекту:
•

змінено назву пакету послуг з «Бізнес Еліт» на «Business Direct»;

•

знижено порогові значення критеріїв, при виконанні яких застосовується зменшена щомісячна
плата за користування пакетом послуг:
- для середньомісячних залишків на поточному та/або поточному картковому рахунку у
гривні - 50 тис. грн та більше,
- для заборгованості за кредитними продуктами – 70 тис. грн та більше;

•

знижено щомісячну плату за користування пакетом послуг з 450 грн до 350 грн при невиконанні
вищезазначених критеріїв;

•

знижено страхову суму з 600 000 грн до 400 000 грн для послуги страхування від нещасних випадків;

•

змінено тариф на послугу безготівкового переказу коштів з поточного рахунку у системі «КлієнтБанк» та «Райффайзен Бізнес Онлайн» за межі Банку: перші 50 вихідних платежів у місяць
безкоштовні, кожний наступний – 2,00 грн.

Крім цього, для держателів карти Visa Platinum Business було додано «Телемедичні послуги» – зручний та
професійний медичний супровід у вигляді онлайн-консультацій за телефоном або через месенджери.
З 01.07.2021 р. також набуває чинності оновлена редакція Правил Публічного договору банківського
обслуговування для клієнтів малого та мікробізнесу.
Основні зміни полягають у наступному:
•

зміна в частині пакету послуг «Бізнес Еліт» (стаття 2 Розділу 1 Правил ЮО і ФОП);

•

уточнення по еквайрингу щодо платіжних терміналів (Розділ 7 Правил ЮО і ФОП).

З оновленими Тарифами та Правилами банківського обслуговування Ви можете ознайомитись на
https://www.aval.ua/, розділ «Документи», підрозділ «Бізнесу», «Тарифи на обслуговування» та «Публічна
пропозиція про надання банківських послуг».
При виникненні додаткових запитань, будь ласка, звертайтесь до Вашого відділення або телефонуйте
до Інформаційного Центру для Клієнтів малого та мікробізнесу за телефоном
0 800 50 50 45
з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 22:00
субота-неділя з 8:00 до 20:00
(усі дзвінки зі стаціонарних телефонів України – безкоштовні)

