
Назва продукту/строк

31 день

2 місяці

3 місяці

6 місяців

367 днів

Мінімальна сума вкладу

Вклад “Ощадний”

3 місяці

6 місяців

367 днів

Мінімальна сума вкладу
Мінімальна сума поповнення 

вкладу3

Сума вкладу
До 20 000 грн. 

включно

До 50 000 грн. 

включно

До 75 000 грн. 

включно

До 100 000 грн. 

включно

Сума розрахунку на місяць 

(грн.)
2000 2000 3000 4000

Загальна сума разрахунку 

протягом строку дії вкладу 

(грн.)

12000 12000 18000 24000

1-й місяць 4.00%
2-й місяць 5.00%
3-й місяць 6.00%
4-й місяць 7.00%
5-й мсяць 8.00%
6-й місяць 24%*/6%
Середня ставка за 6 місяців 9%*/6%

Мінімальна сума вкладу

Вклад “Ощадний”- виключно 

для пакетів послуг 

"Ексклюзив для Преміум 

клієнтів банку",  "Престиж для 

Преміум клієнтів банку", 

"Стартап для Преміум клієнтів 

банку", "РАЙФКАРТКА", 

"РАЙФКАРТКА+"

367 днів

Пакет послуг

Для "Пакет послуг Ексклюзив для 

Преміум клієнтів банку" 
Для пакетів "Престиж для 

Преміум клієнтів банку", 

"Стартап для Преміум клієнтів 

банку", "Райфкартка+"
Для пакетів "Райфкартка", 

"FUNкартка для дітей та 

підлітків"

При відкритті вкладу 

"Універсальний+" в системі 

інтернет-банкінгу 

«Райффайзен Онлайн»

Базова ставка (діє з 15.01.2016) 

для відкриття Вкладів поза 

Пакетами послуг та 

перерахунку процентів в разі 

дострокового повернення 

Вкладу "Ощадний"
Мінімальна сума 

вкладу/Мінімальна сума 

поповнення вкладу3

для відділень: 

Базове відділення (м.Івано-Франківськ), Базове відділення (м.Харків), Вісімнадцяте міське відділенння 

(м.Харків), Восьме міське відділення (м.Івано-Франківськ), Двадцять сьоме міське відділення 

(м.Харків), 

Дев'ятнадцяте міське відділення (м.Харків), Десяте міське відділення (м.Івано-Франківськ), Друге 

міське відділення (м.Івано-Франківськ), Одинадцяте міське відділення (м.Харків), Перше міське 

відділення (м.Харків), П'ятнадцяте міське відділення (м.Харків), Сьоме міське відділення (м.Івано-

Франківськ), 

Театральне відділення (м.Харків), Тридцяте міське відділення (м.Харків), Центральне відділення 

(м.Харків) Великобурлуцьке відділення (смт.Великий Бурлук, Харківська область)

Лебединське відділення (м.Лебедин, Сумська область)

Решетилівське відділення (смт.Решетилівка, Полтавська область) 

---

З пролонгацією, з правом поповнення,  щомісячна виплата відсотків 

на поточний рахунок або капіталізація відсотків, часткове зняття 

коштів протягом Пільгового періоду2

* Пропозиція діє для нових клієнтів банку, які протягом акції відкриють пакети послуг за тарифною моделлю 

«Райфкартка» або "Райфкартка+": 

в разі розрахунків клієнтом за оплату товарів та послуг у закладах торгівлі та мережі Інтернет "Райфкарткою" 

або "Райфкарткою+" на вказану суму на місяць або на зазначену загальну суму протягом строку дії вкладу 

відсоткова ставка за шостий місяць становитиме 24 або 18% річних відповідно до суми вкладу та розрахунків 

карткою, середня ставка за весь строк вкладу складатиме відповідно 9 або 8% річних; на частину вкладу, що 

перевищує вказану суму вкладу та/або при невиконанні критеріїв розрахунку на всю суму вкладу 

нараховується ставка 6% річних.

З пролонгацією, з правом поповнення,  щомісячна виплата відсотків 

на поточний рахунок або капіталізація відсотків, часткове зняття 

коштів протягом Пільгового періоду2

6.25%
6.75%

4.50%
5.00%
5.50%

5.25%
5.75%
6.25%
500 грн

Тарифи процентних ставок для строкових депозитів фізичних осіб1

діють з 12 червня до 31 серпня 2021 року 

UAH 

(відкриття у відділенні)

2000 грн

Вклад “Класичний Строковий” - без пролонгації, без поповнення та дострокового повернення, 

виплата відсотків у кінці строку 

4.00%
4.00%
5.00%
5.50%
6.00%

2000 грн

UAH 

(відкриття у системі "Райффайзен 

Онлайн")

4.75%
4.75%
5.75%

2 Пільговий період - 7 календарних  днів з дати пролонгації
3 Зазначене обмеження не застосовується для поповнень з використанням постійних доручень або 

безготівковим шляхом. Для операцій в системі інтернет - банкінгу "Райффайзен Онлайн" мінімальна сума 

вкладу відсутня. В разі відсутності залишку по вкладу "Універсальний" протягом 3-х років вкладний рахунок 

закривається.

1 Вказана річна процентна ставка до оподаткування. Тарифи фіксовані та обов'язкові до виконання для всіх 

підрозділів АТ „Райффайзен Банк Аваль” по вкладних рахунках.

З 25.06.2020 року згідно Рішення КУАП №200515/PI/1 від 15.05.2020 року Банк не здійснює відкриття нових 

Вкладних рахунків та розміщення Вкладів у валюті Долари США та Євро. В зв’язку із чим, Банк не здійснює 

пролонгацію розміщених до 25.06.2020 року Строкових вкладів в валюті Долари США та Євро, такі Вклади 

повертаються Банком Клієнту у передбачену Заявою дату закінчення строку Вкладу шляхом безготівкового 

перерахування на Поточний рахунок Клієнта, зазначений в Заяві.

Тарифи процентних ставок для вкладів на вимогу фізичних осіб1

Вклад на вимогу “Універсальний” - безстроковий вклад з правом поповнення та часткового зняття 

коштів, щомісячна капіталізація відсотків

100 UAH

0.00%

5.00%

5.00%

4.00%

3.00%

100 грн

500 грн

UAH 

100 грн

5.75% 6.25%

ВКЛАД "БОНУС" -  вклад терміном на 1 місяць з п`ятьма пролонгаціями, зі зростаючою відсотковою 

ставкою,  щомісячна виплата відсотків на поточний рахунок або капіталізація відсотків, з правом 

часткового зняття зі спливом кожного місяця протягом Пільгового періоду2,  поповнення не 

передбачено 

2000 грн.

18%/6%
8%/6%

4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%


