
 

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

0 800 50 50 45 
(усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних 
телефонів в Україні – безкоштовні) Ліцензія НБУ №10 від 02.07.2021 р.  

 

 

 
 

 

 Шановний Клієнте! 

Будь ласка, зверніть увагу! 

 

З 01.09.2021 р. набувають чинності зміни до Тарифів пакетів послуг для клієнтів малого та мікробізнесу.  

 

Основні зміни стосуються наступного: 

• Збільшено тариф за підключення та обслуговування за послугу "Мобільний банкінг" до 19 грн для 

клієнтів фізичних осіб-підприємців та до 19,00 грн./ 1,2 USD/ 1 EUR для юридичних осіб. Тариф 

застосовується в рамках усіх пакетів послуг. 

•  збільшено ліміт страхової суми з 400 000 грн грн до 600 000 грн для послуги страхування від 

нещасних випадків в рамках пакету послуг «Business Direct». 

• збільшено ліміт страхової суми з 600 000 грн грн до 1 000 000 грн для послуги страхування від 

нещасних випадків в рамках пакету послуг «Бізнес Еліт+». 

Крім цього, для держателів карти Visa Platinum Business з’явилась додаткова можливість отримати наступні 

сервіси та послуги: 

• туристичне страхування під час виїзду за кордон за умови оплати 50% подорожі (проживання або 

проїзд) бізнес-карткою. 

• Сертифікат номіналом 500 грн в ресторани Ararat, Spirito di Italiano, Gourmet в аеропорту 

«Бориспіль». 

• Знижка 50% на парковку в аеропорту «Бориспіль» навпроти терміналу D. 

 З 02.09.2021 р. також набуває чинності оновлена редакція Правил Публічного договору банківського 

обслуговування для клієнтів малого та мікробізнесу. Основні зміни стосуються найменування та сайту Банку. 

 

З оновленими Тарифами та Правилами банківського обслуговування Ви можете ознайомитись на 

https://raiffeisen.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)  

 

З повагою, Райф  

 

https://raiffeisen.ua/
https://raiffeisen.ua/documents/biznesu/tarifi-na-obslugovuvannya
https://raiffeisen.ua/documents/biznesu/publichna-propozitsiya-pro-nadannya-bankivskikh-poslug
https://raiffeisen.ua/documents/biznesu/publichna-propozitsiya-pro-nadannya-bankivskikh-poslug

