
 

 

Служба підтримки бізнес-

клієнтів 
(пн-пт 8:00-22:00, сб-нд 8:00-20:00) 

0 800 505 045 

0 800 400 445 

044 590 24 98 
(у Києві) 

(усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних 

телефонів в Україні — безкоштовні) 

Служба підтримки Raiffeisen Business Online 
(пн-пт 8:00-22:00, сб-нд 8:00-20:00) 

0 800 505 770 

0 800 400 470 

044 495 41 40 
clientbank.support@raiffeisen.ua 

Raiffeisen Business Online: 

https://rbo.raiffeisen.ua 

Дзвінки з-за кордону 

(безкоштовні дзвінки зі Skype) 

+38 (044) 354 14 34 
 

Акціонерне товариство 

«Райффайзен Банк» 
Умови надання послуг згідно  

з правилами Банку.  

Вся інформація про послуги — на 

raiffeisen.ua або у відділеннях Банку. 

Внесений до Державного реєстру 

банків 27.03.1992 р. за №94. 

Україна, 01011, Київ, вул. Лєскова, 9 

https://raiffeisen.ua 

 

 

 

 

Шановний Клієнте! 

Інформуємо про наступні акційні тарифи та послуги від Райфу які будуть діяти протягом травня 

2022 року: 

- Усі діючі клієнти мають змогу на безкоштовне подання від імені клієнта 1-го пакета 

документів на отримання послуг щодо формування сертифіката відкритого ключа 

кваліфікованого електронного підпису від ТОВ «Арт-Мастер»; 

- Скасовано комісію на безготівковий переказ коштів з/на рахунки в межах Банку та за межі 

Банку з використанням платіжного доручення на паперовому носії в рамках діючої лінійки 

пакетів послуг для усіх клієнтів; 

- Встановлено акційну плату за користування пакетом послуг на рівні 200,00 грн. на місяць 

(незалежно від виконання клієнтом критеріїв) для усіх клієнтів, які обслуговуються на 

пакетах послуг «Бізнес Еліт+», «Business Direct», «Бізнес Комфорт»; 

- Скасовано щомісячну плату за користування пакетом послуг для усіх клієнтів, рахунки яких 

закріплені у відділеннях, що знаходяться у місцях, де здійснюються бойові дії, або на 

тимчасово окупованих територіях; 

- Скасовано фіксовану плату за користування послугою еквайринг (за POS-термінали); 

- Встановлено акційну плату за користування послугою еквайринг на рівні 0,6% від суми 

кожної операції. 

 

З 01.05.2022 р. відновлюються наступні комісії у рамках діючої лінійки пакетів послуг, а саме:   

1. Для клієнтів Юридичних осіб та ФОП, які обслуговуються на пакетах послуг: «Бізнес Еліт+», 

«Business Direct», «Бізнес Комфорт», «Бізнес Класик», «BenefIT», «Бізнес Старт» та «Просто 

Бізнес» відновлюється комісія за готівкове поповнення поточного та карткового рахунку в касі 

Банку; 

2. Для клієнтів ФОП, карткові рахунки яких обслуговуються на пакетах послуг: «Бізнес Еліт+», 

«Business Direct», «Бізнес Комфорт», «Бізнес Класик», «Бізнес Старт» відновлюється: 

- плата за SMS-інформування операцій від 100 грн. по всіх операціях по рахунку на фінансовий 

номер;  

- плата за одержання готівки (власні кошти) у мережі відділень Банку та у мережі відділень 

інших банків на території України та за її межами; у банкоматах за межами України; 

- плата за списання коштів з рахунку при здійсненні Р2Р переказів з картки Райффайзен Банку 

на іншу картку через сервіси інших банків, провайдерів;  

- комісія, якщо валюта транзакції або валюта розрахунку відрізняється від валюти рахунку; 

- комісія за послуги та платежі у мережі банкоматів Банку: 

     - переказ коштів Р2Р з картки на картку будь-якого банку; 

     - оплата мобільного зв'язку; 

    -  запит балансу на екран або на чек; 

    -  виписка по рахунку на чек; 

- комісія за отримання інформації про залишок коштів на картковому рахунку (на екран / на 

чек) у мережі інших банкоматів на території України та за її межами. 

 

Докладніше про всі тарифи за посиланням 
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Також до ваших послуг 24/7 усі наші дистанційні сервіси: 

☑ Raiffeisen Business Online — https://rbo.raiffeisen.ua 

       Служба підтримки Raiffeisen Business Online — 0 800 505 770, 0 800 400 470 (по Україні) та 044 495 41 40 

(у Києві) 

       Інформаційний центр — 0 800 505 045, 0 800 400 445 (по Україні) та 044 590 24 98 (у Києві)  

       Валютне врегулювання для бізнес-клієнтів по Україні — 0 800 400 425 та 0 800 500 025 (пн-пт з 9:00 до 18:00) 

       Дзвінки з-за кордону: 

+38 (044) 354 14 34 (безкоштовні дзвінки зі Skype) 

 

 

Бережіть себе та рідних. 

Все буде Україна! 
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