Тарифна модель "Кредитна картка Elite"
для карткових рахунків, до яких Банком встановлено ліміт кредитування на умовах договору про надання
кредиту (для Преміум клієнтів Банку)
№
п/п

ОПЕРАЦІЇ/ПОСЛУГИ

Розмір тарифу

Відкриття та обслуговування Карткового (кредитного) рахунку
1.

2.

відкриття Карткового (кредитного) рахунку

безкоштовно

обслуговування рахунку (щомісячна плата)8

250 грн

Випуск, обслуговування та перевипуск (закінчення терміну дії, крадіжка,
пошкодження, втрата) платіжної (кредитної) картки на ім'я власника
рахунку1:
однієї Mastercard World Elite /Visa Infinite (на вибір клієнта)

безкоштовно

однієї Mastercard World "Хочу-картка" Instant9

безкоштовно

Випуск та перевипуск кожної наступної платіжної (кредитної) картки на
ім'я власника рахунку або довіреної особи власника рахунку2,6,10:
3.

однієї Mastercard World Elite /Visa Infinite (на вибір клієнта)
Mastercard World Elite/Visa Infinite
Mastercard World "Хочу-картка" Instant9

4.

Термінове виготовлення кредитних карток (додатково до вартості випуску
картки)3

безкоштовно
10 000 грн
60 грн5
250 грн

Операційне обслуговування:
Одержання готівки (власні та кредитні кошти Банку):
у банкоматах, відділеннях та POS-терміналах АТ "Райффайзен Банк"
5.

в мережі інших банків (банкоматах, відділеннях та POS-терміналах) на
території України4
в мережі інших банків (банкоматах, відділеннях та POS-терміналах) за
межами України4

3% + 15 грн7
3% + 15 грн
безкоштовно

6.

Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою кредитної картки

безкоштовно

7.

Перерахунок валюти транзакції в валюту Карткового рахунку, якщо валюта
трансакції відрізняється від валюти Карткового рахунку

безкоштовно

8.

Зарахування на Картковий рахунок готівкових/безготівкових коштів

безкоштовно

9.

Термінове поповнення Карткового рахунку з використанням платіжної картки
держателя через каси банку (кошти доступні в режимі реального часу)

15 грн

Інформування клієнта про історію операцій та стан Карткового рахунку:
Надання виписки по картковому рахунку:
10.

виписка за довільний період за допомогою системи Інтернет-банкінг для
приватних осіб "Райффайзен Онлайн»
виписка за звітний місяць у відділенні АТ "Райффайзен Банк"

безкоштовно
безкоштовно

виписка за довільний період у відділенні АТ "Райффайзен Банк"

50 грн

11.

Надання офіційної довідки по Картковому рахунку за вимогою клієнта

75 грн

12.

Підключення та обслуговування карткового рахунку за послугою "Мобільний банкінг" (цілодобовий контроль
руху коштів)11
через отримання PUSH-повідомлень у мобільному додатку Райффайзен Онлайн
безкоштовно
про всі операції
за допомогою СМС-повідомлень на фінансовий номер по операціях по рахунку
безкоштовно
на суму від 100,00 грн

13.
14.

за допомогою СМС-повідомлень на інший номер по операціях по рахунку на
суму від 100,00 грн
Повідомлення про залишок коштів на рахунку за допомогою автовідповідача
Інформаційного центру

безкоштовно
безкоштовно

Отримання інформації про залишок коштів на Картковому рахунку (на екран/ на
чек) у мережі інших банкоматів на території України та за її межами

3 грн

Послуги та платежі у мережі банкоматів АТ "Райффайзен Банк":
15.

Отримання інформації про залишок коштів на Картковому рахунку (на екран/ на
чек)

безкоштовно

16.

Виписка по Картковому рахунку (на екран/ на чек)

безкоштовно

17.

Здійснення операції оплати мобільного зв'язку

18.
19.

20.

3 грн

Поповнення Карткового рахунку через депозитний банкомат (кошти доступні в
режимі реального часу)
Переказ коштів з картки, емітованої АТ "Райффайзен Банк", на картку будь-якого
банку

Послуги та платежі у мережі Центрів самообслуговування АТ "Райффайзен Банк"

безкоштовно
1% + 5 грн
згідно тарифів, викладених у
розділі "Послуги та платежі у
мережі Центрів
самообслуговування
АТ "Райффайзен Банк"

Безпека операцій з платіжною карткою:
21.
22.

Постановка платіжної картки у стоп-список за ініціативою клієнта:
електронний стоп-список процесингового центру

безкоштовно

Термінова заміна платіжної картки держателя, який/яка знаходиться за межами
України

760 грн

Інші послуги:
23.

Програма лояльності клієнтів

безкоштовно

24.

Встановлення ПІН-коду платіжної картки в мережі банкоматів та відділень АТ
"Райффайзен Банк"

безкоштовно

25.

Штраф за прострочення обов'язкового внеску на Картковий рахунок, якщо сума
обов'язкового внеску дорівнює або перевищує 50 грн

26.

Плата за зміну умов кредитування «Кредитна картка» на умови кредитування
«Оплата частинами»

1% від суми простроченого
внеску, але не менше 50 грн
безкоштовно

Плата за обслуговування Карткового рахунку на умовах кредитування «Оплата частинами» (сплачується
рівними частинами визначену кількість платежів)
Для операцій переказу Банком коштів з Карткового рахунку на зарплатний рахунок клієнта
Сума операції: 1000,00 грн кількість платежів/строк (міс.) – 2

27.

2 платежі в розмірі 0% від
суми операції кожен

Сума операції: 1500,00 грн - 2000,00 грн, кількість платежів/строк (міс.) – 3

3 платежі в розмірі 2,0% від
суми операції кожен

Сума операції: 2000,01 грн - 5000,00 грн, кількість платежів/строк (міс.) – 6

6 платежів в розмірі 2,0% від
суми операції кожен

Сума операції: 5000,01 грн - 10000,00 грн, кількість платежів/строк (міс.) – 15

15 платежів в розмірі 1,5% від
суми операції кожен

Сума операції: 10000,01 грн - 20000,00 грн, кількість платежів/строк (міс.) – 20

20 платежів в розмірі 1,5% від
суми операції кожен

Сума операції: 20000,01 грн - 100000,00 грн, кількість платежів/строк (міс.) – 36

36 платежів в розмірі 1,5% від
суми операції кожен

Для операцій оплати вартості товару/послуги з використанням платіжної картки з одночасним ініціюванням
Клієнтом зміни умов кредитування на «Оплата частинами»
Сума операції: 1000,00 грн - 4999,99 грн, кількість платежів/строк (міс.) – 3

28.
29.
30.

31.

3 платежі в розмірі 0% від
суми операції кожен

Сума операції: 5000,00 грн - 50000,00 грн, кількість платежів/строк (міс.) – 6

6 платежів в розмірі 1,5% від
суми операції кожен

Сума операції: 5000,00 грн - 50000,00 грн, кількість платежів строк (міс.) – 12

12 платежів в розмірі 2% від
суми операції кожен

Сума операції: 5000,00 грн - 50000,00 грн, кількість платежів/строк (міс.) – 24

24 платежі в розмірі 2% від
суми операції кожен

Процентна ставка за користування сумою Кредиту на умовах "Оплата
частинами"
Комісія за зміну умов кредитування "Оплата частинами" на умови кредитування
"Кредитна картка"
Переказ коштів з Карткового рахунку на зарплатний рахунок в рамках програм
активації, стимулювання використання кредитної картки тощо, які проводяться
Банком
Переказ коштів з кредитної картки на картку будь-якого банку на сайті
Райффайзен Банку та через сервіси інших банків чи організацій

0,0001% річних
безкоштовно
безкоштовно

3% + 15 грн

1. Випуск/перевипуск однієї іменної картки та однієї Instant картки до рахунку, за відсутності діючої картки до
рахунку іменної/Instant відповідно, здійснюється безкоштовно.
2. Платіжна картка вищого класу, випущена на ім'я власника рахунку завжди вважається основною; не
допускається випуск на ім'я довіреної особи картки вищого класу, ніж клас картки власника рахунку.
3.Термінове виготовлення платіжних карток можливе протягом 4-х годин з моменту подання відповідної заяви
виключно до наступного відділення Банку: Печерське відділення №7 (м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а).
4. Інші банки можуть стягувати додаткову комісію у валюті видачі готівки.
5. Випуск картки, що надається клієнту в день підписання Договору /Додаткової угоди до Договору –
безкоштовно.
6. Клієнт не сплачує комісії за перевипуск платіжної картки у разі пошкодження магнітної стрічки або за умови
інших обставин, які роблять користування платіжною карткою неможливим та виникли не з вини клієнта (за
умови повернення платіжної картки до Банку).
7. З моменту затвердження Акції "Знімай кошти в Банкоматі без комісії з Кредитною карткою" - зняття готівки в
банкоматах АТ "Райффайзен Банк" БЕЗКОШТОВНЕ для всіх клієнтів, які уклали кредитний договір на отримання
кредитної картки та підпадають під правила та умови Акції.
8. Плата утримується на початку періоду, за який надається послуга, після першого зарахування коштів на
картковий рахунок, 6-го числа кожного місяця. За період з дати відкриття рахунку до кінця календарного місяця, у
якому відкрито рахунок, плата не стягується (дату відкриття рахунку можна дізнатися, зателефонувавши до
Інформаційного центру Банку або звернувшись до відділення Банку).
9. Картка Mastercard World «Хочу-картка» Instant, що бере участь у програмі лояльності «Програма винагород
Mastercard®» (для отримання картки обов’язковим є підписання Реєстраційної форми/згоди для участі в Програмі
винагород Mastercard®).
10. До карткового рахунку можливий випуск не більше трьох діючих платіжних карток (можливих до використання).
11. Послуга надається по рахунку на фінансовий номер Клієнта. Якщо фінансовий номер відсутній у Банку, послуга
надається на номер, який зареєстровано Клієнтом за послугою М-банкінг. Смс-інформування на інший номер
можливе лише по картці, до якої він підключений

