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Тарифна модель "Кредитна картка для підприємців" 
для Карткових рахунків, до яких встановлений ліміт кредитування на умовах договору про надання кредиту * 

 

№ 
п/п 

Операції та послуги Розмір тарифу 

1. Відкриття карткового рахунку для кредитної картки безкоштовно 

2. Встановлення ліміту кредитної лінії безкоштовно 

Випуск та перевипуск кредитної картки:  

3. 
Випуск, перевипуск основної кредитної картки Visa Business / Visa Business Fishka (одноразова плата 
на 2 роки): 

0,00 грн. 

3.1. 
Випуск, перевипуск додаткової картки Visa Business / Visa Business Fishka до основної кредитної 
картки на ім'я держателя основної картки за ініціативою клієнта (одноразова плата на 2 роки): 

100 грн. 

3.2. Випуск однієї основної кредитної картки Visa Business Instant (одноразова плата на 2 роки): 0,00 грн. 

4. Термінове виготовлення карток1,2 (додатково до вартості випуску картки) 250 грн. 

5. Термін дії ПК на ім'я власника карткового рахунку 24 міс. 

Характеристики кредиту: 

6. Фіксована сума3 50 грн. 

6.1. проценти за недозволеним овердрафтом 49% 

7. Внесення змін до Кредитного договору за ініціативою клієнта 500 грн. 

8. Надання довідки про наявність кредиту 150 грн. 

9. 
Штраф за прострочення обов'язкового внеску на картковий рахунок, якщо сума обов'язкового 
внеску дорівнює або перевищує 50 грн. 

100 грн. за кожен факт 
прострочення 

9.1. Штраф за невиконання зобов’язань щодо проведення безготівкових надходжень 150 грн. 

Операційне обслуговування6:  

10. Одержання готівки (кредитні кошти Банку)4:   

10.1.  у банкоматах та відділеннях "Райффайзен Банк" 
3,5% мін. 5 грн. 

10.2.  в мережі інших банків на території України5 

10.3.  в мережі інших банків за межами України5 4% + 15 грн. 

11. Одержання готівки (власні кошти Клієнта)4:   

11.1.  у банкоматах та відділеннях "Райффайзен Банк" 
3,5% мін. 5 грн. 

11.2.  в мережі інших банків на території України5 

11.3.  в мережі інших банків за межами України5 4% + 15 грн. 

12. Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою картки безкоштовно 

13. Конвертація, якщо валюта транзакції відрізняється від валюти рахунку безкоштовно 

14. Зарахування на картковий рахунок готівкових/безготівкових надходжень7 безкоштовно 

15. 
Термінове поповнення карткового рахунку з використанням платіжної картки держателя через 
каси банку (кошти доступні в режимі реального часу)  

5 грн. 

16. Оформлення та виконання "Постійного доручення " на переказ коштів з карткового рахунку:   

16.1. на погашення кредиту коштами з іншого карткового рахунку  безкоштовно 

Інформування клієнта про історію операцій та стан рахунку :  

17. Надання щомісячної виписки по картковому рахунку: 

17.1. Надання щомісячної виписки по картковому рахунку у відділенні АТ "Райффайзен Банк" безкоштовно 

17.2. Надання щомісячної виписки по картковому рахунку на адресу електронної пошти безкоштовно 

18. 
Надання виписки по картковому рахунку за довільний період у відділенні Банку АТ "Райффайзен 
Банк"  

50 грн. 

19. Надання офіційної довідки по рахунку за вимогою клієнта 150 грн. 

20. 
Підключення та обслуговування карткового рахунку за послугою "Мобільний банкінг" (цілодобовий 
контроль руху коштів за допомогою СМС- повідомлень на мобільний телефон по операціях від 
100,00 грн.) 

безкоштовно 

21. 
Підключення та користування Он-лайн випискою по картковому рахунку на сайті "Райффайзен 
Банк" 

безкоштовно 

22. 
Повідомлення про залишок коштів на рахунку у телефонному режимі за допомогою 
автовідповідача - "Аваль-Телевойс" 

безкоштовно 

23. 
Повідомлення про залишок коштів на рахунку у телефонному режимі за допомогою оператора 
Інформаційного центра 

безкоштовно 

Послуги що надаються у банкоматі/ Центрі самообслуговування "Райффайзен Банк": 

24. Отримання інформації про залишок коштів на рахунку (на екран/ на чек) безкоштовно 

25. Виписка по картковому рахунку (на екран/ на чек): безкоштовно 

25.1.  у банкоматах та відділеннях "Райффайзен Банк" безкоштовно 

25.2.  в мережі інших банків на території України та за її межами 3 грн. 

26. Оплата мобільного зв'язку через мережу банкоматів / Центрів самообслуговування 3 грн. 

27. Поповнення рахунку через депозитний банкомат (кошти доступні в режимі реального часу) безкоштовно 
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28. Підключення до послуги "Мобільний банкінг" через банкомат/депозитний банкомат  безкоштовно 

29. Грошовий переказ між картковими рахунками - "АТМ Експрес" 3,5% мін. 5 грн. 

30. 
Переказ коштів на користь юридичної особи/фізичної особи-підприємця без укладання договору 
на приймання платежів через мережу банківських терміналів самообслуговування 

2% мін. 5 грн. 

30.1. 
Переказ коштів на інший власний рахунок власника картки через мережу банківських терміналів 
самообслуговування 

3,5% мін. 5 грн. 

31 
Безготівковий переказ коштів з поточного карткового рахунку, у системі "Райффайзен Бізнес Онлайн" (включаючи мобільний 

додаток): 

31.1 На власні поточні та інші рахунки відкриті в АТ "Райффайзен Банк"  Безкоштовно 

31.2 На поточні рахунки інших Клієнтів відкриті в АТ "Райффайзен Банк"  Безкоштовно 

31.3 На власні поточні карткові рахунки відкриті в АТ "Райффайзен Банк"  Безкоштовно 

31.4 На поточні карткові рахунки інших Клієнтів відкриті в АТ "Райффайзен Банк"  Безкоштовно 

31.5 
На поточні та поточні карткові рахунки за межі Банку (СЕП-платіж), у тому числі, через рахунки 
"Лоро" 

Безкоштовно 

Безпека операцій з платіжною карткою: 

32. Постановка карток у стоп-список за ініціативою клієнта:   

33. електронний стоп-список процесингового центру  безкоштовно 

34. паперовий стоп-список8 безкоштовно 

35. Зміна ПІН-коду платіжної картки у мережі банкоматів та відділень Райффайзен Банку безкоштовно 

36 Комісія за закриття Карткового рахунку 

безкоштовно, якщо 
залишок коштів більше 

або дорівнює 100,01 грн. 

в розмірі залишку на 
рахунку, якщо залишок 

коштів на рахунку менше 
або дорівнює 100,00 грн. 

37 
Плата за зміну умов кредитування «Кредитна картка» на умови кредитування «Оплата частинами» 
безкоштовно 

безкоштовно 

38 
Плата за обслуговування Карткового рахунку на умовах кредитування «Оплата частинами» (сплачується рівними частинами 
визначену кількість платежів: 

38.1 Сума операції: 1 000,00 грн. – 2 000,00 грн., кількість платежів – 3, строк – 2 місяці 
3 платежі в розмірі 1,7% 
від суми операції9  кожен 

38.2. Сума операції: 2 000,01 грн. – 5 000,00 грн., кількість платежів – 6, строк - 5 місяців 
6 платежів в розмірі 1,7% 
від суми операції9 кожен 

38.3. Сума операції: 5 000,01 грн. – 10 000,00 грн., кількість платежів – 9, строк – 8 місяців 
9 платежів в розмірі 1,5% 
від суми операції9 кожен 

38.4. Сума операції: 10 000,01 грн. – 20 000,00 грн., кількість платежів – 12, строк – 11 місяців 
12 платежів в розмірі 
1,5% від суми операції9 
кожен 

38.5. Сума операції: 20 000,01 грн. – 50 000,00 грн., кількість платежів – 15, строк – 14 місяців 
15 платежів в розмірі 
1,5% від суми операції9 
кожен 

38.6. Сума операції: 50 000,01 грн. – 100 000,00 грн., кількість платежів – 20, строк – 19 місяців 
20 платежів в розмірі 
1,5% від суми операції9 
кожен 

39 Процентна ставка за користування сумою Кредиту на умовах «Оплата частинами» 0,0001% річних 

40 
Переказ коштів з Карткового рахунку на зарплатний рахунок в рамках програм активації, 
стимулювання використання кредитної картки тощо, які проводяться Банком 

безкоштовно 

41 
Переказ коштів з карткового рахунку до якого встановлено ліміт кредитування на інший картковий 
(дебетний) рахунок клієнта в рамках програм активації, стимулювання використання кредитної 
картки тощо, які проводяться Банком 

безкоштовно 

 

Примітки: 
1 Термінове виготовлення платіжних карток можливе протягом 4-х годин з моменту подання відповідної заяви виключно до 

наступних відділень Банку: Печерське відділення №7 (01011, м. Київ, вул. Алмазова, 4а), Печерське відділення №8 (01011, м. 
Київ, вул. Лєскова, 9), Печерське відділення №2 (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 28-а). 

2 Даний тариф визначає вартість тільки самої послуги за одну картку, додатково сплачується вартість картки. Послуга 
надається тільки ЦО АТ "Райффайзен Банк". 

3 Фіксована сума – обов’язкова мінімальна сума щомісячного платежу, що сплачується клієнтом у випадку, якщо розрахована 
сума щомісячного платежу менша за фіксовану суму. 

4 Визначення операції як такої, що проведена з власними чи кредитними коштами, здійснюється за станом балансу 
карткового рахунку на момент списання коштів з карткового рахунку, який може відрізнятися від балансу доступної суми 
на момент виконання операції з карткою. 
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5 Інші банки можуть стягувати додаткову комісію у валюті видачі готівки.  

6 Стягується шляхом списання з карткового рахунку у валюті рахунку в момент списання суми операції з карткового рахунку. 

7 Затримки операцій зарахування коштів на картковий рахунок можуть складати до 2-х банківських днів від дати відповідної 
операції з карткою. 
Затримки операцій списання коштів з карткового рахунку від дати відповідної операції з карткою залежать від типу 
операцій і категорії торговця, і можуть складати до 2-х банківських днів для операцій отримання готівки, та до 14-ти 
банківських днів і більше для операцій в торговельній мережі. 
При одночасному (в один день) надходженні на обробку виконаних з карткою операцій списання та зарахування коштів, в 
першу чергу на картковому рахунку обробляються операції зарахування коштів, потім - операції списання коштів.  

Баланс карткового рахунку змінюється після обробки кожної операції. Тому виконані в один день операції зняття коштів і 
зарахування коштів можуть бути обробленими в зворотній послідовності, що може призвести спочатку до збільшення 
балансу рахунку за рахунок операції зарахування, а потім до зменшення балансу за рахунок операції списання коштів.  

8 Регіони стоп-списків: 
1. США; 
2. Канада; 
3. країни Центральної та Південної Америки; 
4. країни Азіатського та Тихоокеанського регіонів; 
5. країни Центральної та Східної Європи, Бл. Сходу та Африки; 
6. країни Європейської Співдружності. 
Вартість поновлення карток усіх типів із пошкодженням магнітної стрічки або за умови інших обставин, які роблять 
користування карткою неможливим та виникли не з вини клієнта (за умови повернення картки до банку), з клієнта не 
стягується. 

9 Під сумою операції мається на увазі визначена на дату зміни умов «Кредитна картка для підприємців» на умови «Оплата 
частинами для підприємців» (до сплати першого рівного платежу на погашення кредиту «Оплата частинами для 
підприємців») початкова сума: 1) здійсненої клієнтом за рахунок кредиту операції отримання готівкових коштів, оплати 
вартості товару/послуги з використанням платіжної картки; або 2) переказу Банком коштів карткового рахунку до якого 
встановлено ліміт кредитування на інший картковий (дебетний) рахунок клієнта. 
 


