
Назва продукту/строк

Долари США та Євро 

(в системі "Райффайзен 

Онлайн" виключно на 3 

місяці)

3 місяці 0,01%
6 місяців 0,01%
367 днів 0,01%
Мінімальна сума вкладу 500 доларів США/євро

3 місяці -
6 місяців -
367 днів -
Мінімальна сума вкладу -

Мінімальна сума поповнення вкладу3 -

Пакет послуг Долари США

Для "Пакет послуг Ексклюзив для Преміум 

клієнтів банку" 
-

Для пакетів "Престиж для Преміум клієнтів 

банку",
-

Для пакетів  "Стартап для Преміум клієнтів 

банку", "Райфкартка+"
-

Для пакетів "Райфкартка", "FUNкартка для 

дітей та підлітків" та інших пакетів
-

Базова ставка для відкриття Вкладів поза 

Пакетами послуг та перерахунку процентів в 

разі дострокового повернення Вкладу 

"Ощадний"

-

Мінімальна сума вкладу/Мінімальна сума 

поповнення вкладу3 -

2,25%

4,00%

3,00%

2,75%

6,00%

Гривня

100 грн

500 грн

100 грн

500 грн

5,25%
7,75%
8,75%

1 Вказана річна процентна ставка до оподаткування. Тарифи фіксовані та обов'язкові до виконання для всіх підрозділів АТ "Райффайзен Банк” по 

вкладних рахунках.

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 1 року 

вкладний рахунок закривається.

100 грн

0,00%

Вклад “Класичний Строковий” - без пролонгації, без поповнення та дострокового повернення, виплата відсотків у кінці строку 

9,50%

6,50%
9,00%
10,00%

8,50%

Акційні умови для вкладу "Класичний Строковий" та "Ощадний" в доларах США  в період з 31.03.2023 по 31.05.2023

Для клієнтів, які станом на 31.03.2023 або на дату відкриття депозиту в період дії акційної пропозиції мають 

загальні залишки на поточних/карткових рахунках в доларах США в загальній сумі від 50 000 USD 

процентна ставка становитиме: 

- по вкладу "Класичний Строковий" строком на 3 місяці (при відкритті в системі "Райффайзен Онлайн" 

та у відділенні Банку) 

- по вкладу "Ощадний" строком на 3 місяці (при відкритті виключно у відділенні Банку) 

в сумі до 50 000 доларів США - 0.01%

від 50 000 доларів США - 2% 

Тарифи процентних ставок для строкових депозитів фізичних осіб1

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 

(відкривається в системі інтернет-банкінгу «Райффайзен Онлайн» або одночасно із картковим рахунком в системі IS-Card)

діють з 31 березня 2023 року

Додаток № 1 до рішення КУАП № 230322/PI/1 від 22 березня 2023 року

Гривня

(відкриття у відділенні)

2000 грн

5,75%
8,25%
9,25%

2000 грн

Вклад “Ощадний” - з пролонгацією, з правом поповнення,  щомісячна виплата відсотків на поточний рахунок або капіталізація відсотків, часткове 

зняття коштів протягом Пільгового періоду2

Гривня

(відкриття у системі "Райффайзен 

Онлайн")


