
 
   

 

 

 
 

Шановні клієнти!  
 

 

Інформуємо, що згідно рішення Тарифного комітету №221024/TK/2  від 24.10.2022р.                                  

з 25 листопада 2022 року вносяться зміни до Тарифів на користування індивідуальними 

сейфами:  

  

№ Назва послуги  

Тариф для відділень                      

в м.Київ та Київській 

обл, м.Харків, 

м.Дніпро, м.Одеса, 

м.Львів 

Тариф для відділень                       

в інших містах 

Тариф для відділень                      

в м.Київ та Київській 

обл, м.Харків, 

м.Дніпро, м.Одеса, 

м.Львів 

Тариф для відділень                       

в інших містах 

"Базовий Тариф"                                                                       
Для клієнтів без пакетів послуг,                                           

або власників пакету послуг "Райфкартка". 

 

"Пільговий тариф"                                                           

Для клієнтів - власників пакетів послуг: 

«Райфкартка+»,                                                        

«Стартап»,                                                             

«Престиж»,                                                 

«Ексклюзив». 

Розділ 1. Тарифи  на користування індивідуальними сейфами 

1.1. 
Сума застави за 

ключі: 
3000 грн. 

1.2. 

Орендна плата 

(тариф за добу),  

висота сейфу (см): 

Строк оренди - від 30 до 732 діб, з правом пролонгації згідно діючих  тарифів (в т.ч. ПДВ) 

 
до 5,0  25,00 грн. 20,00 грн. 20,00 грн. 15,00 грн. 

 
5,1 -10  35,00 грн. 30,00 грн. 25,00 грн. 20,00 грн. 

 

10,1 -15 40,00 грн. 35,00 грн. 30,00 грн. 25,00 грн. 
 

15,1 -20 45,00 грн. 40,00 грн. 35,00 грн. 30,00 грн. 
 

20,1 -25 50,00 грн. 45,00 грн. 40,00 грн. 35,00 грн. 
 

більше 25,1 65,00 грн. 55,00 грн. 50,00 грн. 40,00 грн. 
 

ширина 60 75,00 грн. 65,00 грн. 60,00 грн. 50,00 грн. 

1.3. Накопичувальна знижка за користування індивідуальними сейфами: 
 

більше 180 діб 5% 5% 5% 5%  
більше 270 діб 10% 10% 10% 10%  
більше 360 діб 20% 20% 20% 20%  
для Преміум 

клієнтів Банку, які 

користуються 

пакетом послуг 

"Ексклюзив" 

x x 25% 25% 

 

Тарифи застосовуються у разі укладання нового договору або пролонгації раніше укладеного 

договору.  По діючим угодам до закінчення строку оренди сейфу тариф не змінюється.  

 

З повагою,  

АТ «Райффайзен Банк» 

 

При виникненні додаткових питань, будь- ласка, звертайтесь до інформаційного Центру за 

телефоном 0 800 500 500 (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів України- безкоштовні), чату  «Зв'язок 

з банком» в додатку Raiffeisen Online, до Вашого відділення. 


