
 

Примітки: 

1- нараховується на суму фактичної перевитрати доступної суми по рахунку або  на суму невчасно погашеного недозволеного овердрафту; 

2 - комісія за операціями з платіжними картками визначається як % від суми операції , але не менше встановленого мінімуму або % від суми операції  + константа у валюті рахунку, стягується шляхом списання з карткового 

рахунку у валюті рахунку в момент списання суми операції з карткового рахунку. Комісія вказана для власних коштів клієнта (кредитовий залишок по картковому рахунку). 

3 - інші Банки можуть стягувати додаткову комісію у валюті видачі готівки. 

4 - регіони стоп-списків: 

 

 

 

 

 

 

5 - списання коштів здійснюється безготівково у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ за офіційним курсом НБУ на дату продажу та зарахуванням отриманої гривні на рахунки доходів Банку. 

  

№ Операції та послуги 

Тарифи по картковим продуктам Visa/MasterCard, що не випускаються 

  Типи платіжних карток 

Visa Business Electron 
MasterCard Business 

(нечіпова) 
Visa Business (Chip) 

MasterCard Business 

(Chip) 

Розділ 1. Корпоративні платіжні картки для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців* 

1 Незнижувальні залишки по карткових рахунках юридичних осіб: 

1.1. По карткових рахунках з ПК  0 грн./ 0 дол. США/0 Євро 

2. Відсоткові ставки по недозволених овердрафтах1:            

2.1. рахунок у гривнях 74% 

2.2. рахунок у доларах США/Євро5 36% 

3.  Комісії за операціями з корпоративними платіжними картками АТ "Райффайзен Банк"2: 

3.1. Одержання готівки у мережі АТ "Райффайзен Банк": 

3.1.1. рахунок у гривнях 0,85%, мінімум 1,5 грн. 

3.1.2. рахунок у доларах США/Євро5 0,85%, мінімум 1,5 дол.США/Євро 

3.2. Одержання готівки у мережі інших банків на території України3: 

3.2.1. рахунок у гривнях 1,5% + 5грн. 

3.2.2. рахунок у доларах США/Євро 5 1,5%, + 0,5  дол.США/Євро 

3.3. Одержання готівки у мережі інших банків за межами України3: 

3.3.1. рахунок у гривнях 1,8%,+ 30 грн. 

3.3.2. рахунок у доларах США/Євро5 1,8% + 3 дол.США/Євро 

3.4. Розрахунки в торгівельній мережі: 

3.4.1. рахунок у гривнях безкоштовно 

3.4.2. рахунок у доларах США/Євро5 безкоштовно 

4. Інші комісії: 

4.1. Постановка карток у стоп-список: 

5.1.1. 
паперовий стоп-список (виключно для класичних платіжних карток (оплачується в гривнях по курсу НБУ на день 

оплати) 4. 
Не застосовується 35 доларів США за тиждень за один регіон 

4.2. Комісія за конвертацію (якщо валюта трансакції відрізняється від валюти рахунку), від суми операції 5 1% 

4.3. 
Безготівкові перекази з карткового рахунку/карти 

 у системі "Райффайзен Бізнес Онлайн" 
0грн. 

Visa MasterCard 

1. США 1. США 

2. Канада 2. Канада  

3. Країни Центральної та Південної Америки 3. Країни Центральної та Південної Америки  
4. Країни азіатського та тихоокеанського регіону 4. Країни азіатського та тихоокеанського регіону  
5. Країни Центральної та Східної Європи (у т.ч. Україна), Бл. Сходу та  Африки 5. Країни Європи (у т.ч. Україна)  
6. Країни Європейської Співдружності 6. Країни Близького Сходу та Африки 



Тарифи на операції корпоративних клієнтів з використанням  корпоративних карт 
№ Зміст операції Тарифи Примітки 

Розділ 2. Відкриття та обслуговування корпоративних карткових рахунків для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців* 

1 Відкриття карткового рахунку, в т.ч. додаткового субрахунку безкоштовно   

2 Готівкове поповнення рахунку через каси відділень АТ "Райффайзен Банк ":     

2.1 без використання картки (кошти надходять на картковий рахунок протягом 2х банківських днів) безкоштовно   

3 Зарахування безготівкових надходжень безкоштовно   

4 Переказ коштів на поточний рахунок Клієнта у зв'язку з виробничою необхідністю    

4.1 на поточний рахунок в Райффайзен Банку 30 грн.  

4.2 на поточний рахунок в іншому банку 0,5% від суми переказу, мінімум 30 грн.  

5 
Переказ коштів з карткового рахунку на поточний рахунок Клієнта при закритті карткового рахунку 

Клієнта  
безкоштовно   

6 
Термінове безготівкове поповнення карткового рахунку без використання платіжної картки (кошти 

доступні протягом однієї години), згідно письмової заяви Клієнта 
1% від суми поповнення, мінімум 50 грн.   

7 Відсоткова ставка, яка нараховується на залишок по картковому рахунку:   

7.1 по карткових рахунках у гривнях для юридичних осіб 0,01%   

7.2 по карткових рахунках у доларах США/Євро для юридичних осіб 0,01%   

7.3 по карткових рахунках у гривнях для фізичних осіб-підприємців 0,00%   

7.4 по карткових рахунках у доларах США/Євро для фізичних осіб-підприємців 0,00%   

8 
Надання офіційної довідки по картковому рахунку, згідно письмової заяви Клієнта 

українською/англійською мовою 
150 грн./200грн (відповідно)   

9 Обслуговування одного карткового рахунку за послугою "мобільний банкінг", на місяць1,2  7 грн./ 0,6 USD/ 0,5 EUR стягується у валюті рахунку 

10 Річне підключення або заміна адреси електронної пошти до послуги "Виписка по e-mail" безкоштовно   

11 Підключення до послуги "Виписка on-line" безкоштовно   

12 Надання щомісячної паперової виписки по корпоративному картковому рахунку  безкоштовно   

13 Надання паперової виписки по корпоративному картковому рахунку за довільний період  50 грн.   

14 Зміна ПІН-коду по корпоративних картках в мережі банкоматів АТ "Райффайзен Банк ":     

14.1 перша операція безкоштовно   

14.2 друга операція та всі наступні 5 грн./0,00 USD / 0,00 EUR за кожну зміну 

15 Комісія за закриття рахунку:     

15.1 по рахунку у гривнях 

1) безкоштовно, якщо залишок коштів на рахунку більше або дорівнює 

100,01 грн.                                                                    

2) в розмірі залишку на рахунку,  якщо залишок коштів на рахунку 

менше або дорівнює 100 грн.                                                                                                                          

  

15.2 по рахунку у доларах США/Євро  безкоштовно   

16 Повідомлення про залишок коштів на рахунку у телефонному режимі безкоштовно   

17 Послуга 3d secure безкоштовно   

18 

Отримання інформації  про залишок коштів на рахунку в гривнях:                                             

1) в банкоматах АТ "Райффайзен Банк "(на екран/ на чек);                

2) у мережі інших банкоматів на території України та за її межами (на екран/ на чек) 

1) безкоштовно / 3 грн. (відповідно);                                                   2) 3 грн.                              

19 

Отримання інформації  про залишок коштів на рахунку в доларах США/Євро:                                             

- в банкоматах АТ "Райффайзен Банк "(на екран/ на чек);                              

- у мережі інших банкоматів на території України та за її межами (на екран/ на чек) 

безкоштовно   

20 Airport Speed  Pass для карток Visa Corporate плаваючий тариф 
згідно таририфів компанії Visa за посиланням 

https://yqnow.com/ 

21 

Зміна ПІН-коду по корпоративних картках  у  мережі відділень АТ «Райффайзен Банку » (в т.ч. у разі 

втрати Пін-коду до активної картки):   
Послуга доступна лише на тих відділеннях, де встановлено 

спеціальне програмне забезпечення. Комісія утримується за 

кожну зміну. 

21.1 перша операція Безкоштовно   

21.2 друга операція та всі наступні 9 грн./0,6 USD / 0,5 EUR за кожну зміну 

* - звертаємо увагу, що фізичним особам-підприємцям корпоративним клієнтам корпоративні карткові рахунки відкриваються виключно в національній валюті України. 

Примітки:   

1 – комісія банку стягується шляхом автоматичного списання суми коштів з карткового рахунку Клієнта, який користується послугою "мобільний банкінг". 

2 - списання коштів здійснюється безготівково у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ за офіційним курсом НБУ на дату продажу та зарахуванням отриманої гривні на рахунки доходів Банку. 


