
Назва послуги / Name of service примітки / notes

PE (2600) PI (2620)

1

Щомісячна плата за користування пакетом послуг

Monthly fee for the use of the service package

199 грн/ UAH 199 включено до пакету послуг/included

При відкритті рахунку надається акційна пропозиція 2 місяці безкоштовного обслуговування.

а) Якщо відкриття рахунку здійснюється до 15-го числа календарного місяця включно, то перше  списання плати 

за обслуговування пакету послуг буде здійснено в передостанній Робочий день  3-го календарного  місяця   від 

дати відкриття рахунку.

b) Якщо відкриття рахунку здійснюється після 15-го числа календарного місяця, то перше списання плати за 

обслуговування пакету послуг буде здійснено в передостанній Робочий день  4-го календарного  місяця   від дати 

відкриття рахунку/ During the account opening the promo offer with 2 month of free of charge servicing is provided.                                                                                                                                                          

a) If the account is opened before the 15th day of the calendar month inclusive, the first write-off of the service fee for the 

service package will be made on the penultimate Business Day of the 3rd calendar month from the date of account 

opening.

b) If the account is opened after the 15th day of the calendar month, the first write-off of the service fee will be made on the 

penultimate Business Day of the 4th calendar month from the date of account opening

Відкриття   поточних  рахунків 2600 для Клієнтів ФОП у національній та іноземних 

валютах (UAH\EUR\USD) та обслуговування поточного рахунку в UAH  з платіжною  

віртуальною карткою

Current accounts 2600 opening  for PE Clients in local and foreign currencies (UAH \ EUR\ 

USD) and servicing of the current account in UAH with a virtual payment card

включено до пакету послуг/included -

Відкриття та обслуговування  поточного  рахунку 2620 для Клієнтів фіз. осіб у 

національній валюті (UAH) з платіжною віртуальною карткою

Current account 2620 opening and servicing for PI Clients in local currency (UAH) with a 

virtual payment card

- включено до пакету послуг/included

Видача довідки про відкриття/закриття поточних рахунків та інші довідки по запиту 

Клієнта на e-mail/на паперовому носії на адресу клієнта

Issuance of a certificate on current accounts opening/closing and other certificates upon 

the Customer's request to the csutomer's  e-mail / in paper paper form to the client's 

address

Тип основної  картки (Virtual ), з терміном дії 5 років

The type of the main card, valid for 5 years
 VISA Business payWave VISA Reward payWave

Випуск, обслуговування та перевипуск віртуальник карток VISA Business payWave та 

VISA Rewards payWave на ім'я власника рахунку 

Issuance, servicing and re-issuance of virtual cards VISA Business Platinum payWave and 

VISA Platinum payWav  in the name of the account holder

Тип додаткової однієї платіжної пластикової картки, з терміном дії 5 років

The type of the aditional physical card, valid for 5 years
 VISA Business payWave VISA Reward payWave

Випуск, обслуговування та перевипуск однієї  пластикової платіжної картки VISA 

Business payWave та VISA Rewards payWave на ім'я власника рахунку 

Issuance,  servicing and re-issuance of one plastic payment card VISA Business payWave 

and VISA Rewards payWave in the name of the account holder

Випуск, обслуговування та перевипуск другої та кожної наступної пластикової 

платіжної картки VISA Business payWave та VISA Rewards payWave на ім'я власника 

рахунку 

Issuance, servicing and re-issuance of the second and each subsequent physical VISA 

Business payWave and VISA Rewards payWave payment card in the name of the account 

holder

150 грн/ UAH 150 150 грн/ UAH 150

Закриття поточного рахунку

Сurrent account сlosing 
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

Пакетне закриття рахунків ФОП 2600 в трьох валюта та рахунку фізичної особи 2620 в гривні

Batch closing of PE 2600 accounts in three currencies and individual account 2620 in UAH

Підключення картки до послуги 3D-Secure

Connection of the card to the 3D-Secure service
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

Підключення автоматично під час відкриття рахунку

Connection automatically during the account opening 

Користування послугою, ApplePay, Gpay

Use of ApplePay, Gpay service
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

Подання від імені Клієнта документів на отримання послуг щодо формування 

сертифікату відкритого ключа кваліфікованого електронного підпису від ТОВ «Арт-

Мастер»

Submission on behalf of the Customer of documents for obtaining services for the 

formation of a public key certificate of qualified electronic signature from LLC "Art-Master"

включено до пакету послуг/included -
Послуга надається у відділенні Банку

Service is provided at Bank's branch

2

з рахунків юридичних, фізичних осіб та власних рахунків, відкритих в АТ 

"Райффайзен Банк"

from accounts of legal entities, private individuals and own accounts opened in  Raiffeisen 

Bank JSC

включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

з рахунків юридичних, фізичних осіб та власних рахунків, відкритих в інших банках

from accounts of legal entities, private individuals and own accounts opened in other banks
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

3

Безготівкове зарахування коштів на поточний рахунок (SWIFT)

Cashless crediting of funds to the current account (SWIFT)
включено до пакету послуг/included -

Безготівковий переказ з поточного рахунку (SWIFT)

Cashless transfer from the current account:
- -

4

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

To current and card accounts of other Clients opened in JSC Raiffeisen Bank
включено до пакету послуг/included -

На поточні та карткові рахунки за межі Банку (СЕП-платіж)

On current and card accounts outside the Bank (SEP-payment) 
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included Послуга по продукту для фізичних осіб стане доступною за умови технічної реалізації. 

The product service for individuals will be available subject to technical implementation.

Між власними рахунками ФОП/фізичної особи, які відкриті в пакеті "Fairo ПРО" в АТ 

"Райффайзен Банк"

Between own accounts of PE / PI opened in "Fairo PRO" package in JSC "Raiffeisen Bank"

включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included
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Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою картки

Payments in the trade network using a card
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

Розрахунки в мережі  інтернет з послугою 3D- Secure за допомогою картки

Payments in the Internet with the 3D-Secure service using a card
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

Р2Р перекази - зарахування на картку Банку у мобільному додатку "FAIRO"

P2P transfers - crediting to the Bank's card in the mobile application "FAIRO"
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

Р2Р перекази на картки інших банків у мобільному додатку "FAIRO"

P2P transfers to cards of other banks in the mobile application "FAIRO"
1% мін. 5,0 грн./1% min 5.0 UAH 1% мін. 5,0 грн./1% min 5.0 UAH

Послуга стане доступною за умови технічної реалізації. 

The service will be available subject to technical implementation.

Внесення коштів на рахунок через мережу депозитних банкоматів АТ "Райффайзен 

Банк"

Depositing funds to the account through the network of deposit ATMs of JSC "Raiffeisen 

Bank"

включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

6

Купівля валюти на МВРУ

Purchase of the currency on the Ukrainian Interbank Foreign Exchange Market
- -

Продаж валюти на валютному ринку

Sale of the currency on the currency market
включено до пакету послуг/included -

Конвертація однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту по поточному рахунку

Conversion of one foreign currency into another foreign currency on the current account
включено до пакету послуг/included -

Запити по операціях Клієнтів по міжнародним переказам (уточнення, розслідування та 

ін. операції за запитом Клієнта)

Requests regarding the Customers' transactions related to international transfers

включено до пакету послуг/included -

Повернення помилково зарахованої валюти на кореспондентський рахунок, при 

здійсненні міжнародних переказів

Return of the currency credited to the correspendent account by mistake during the 

international transfers

включено до пакету послуг/included -

7

у мережі банкоматів будь-якого банку на території України

in the network of ATMs of any bank on the territory of Ukraine
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

у мережі банкоматів будь-якого банку за межами  України

in the network of ATMs of any bank outside Ukraine
1.5% 1.5%
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Користування мобільним додатком Fairo (дистанційне управління рахунками) 

Using the Fairo mobile application (remote account management)
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

Надання виписки по рахунку по запиту Клієнта на e-mail

Providing an account statement at the request of the Customer to e-mail
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

Отримання інформації про залишок коштів на рахунку:

Receipt of the information about the balance on the account:
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

за допомогою банкомату - виведення інформації на чек 

with the help of ATM - display of information on the receipt
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

за допомогою банкомату - запит міні виписки по картковому рахунку на чек

with the help of ATM - request of a mini statement on the card account on the receipt
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

Відсоткова ставка за користування недозволеною овердрафтною заборгованістю, 

річних

Interest rate for the use of unauthorized debt, annual

0.01% 0.01%

Встановлення індивідуального ліміту на проведення операцій по картках

Setting of an individual limit for card transactions
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

Проведення розслідування по спірній трансакції 

Conducting of an investigation regarding the disputable transaction
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

блокування/розблокування карт

cards blocking / unblocking 
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

 Тарифи діють з 01.06.2022 р. 

Пакет послуг знімається з продажу з 01.06.2022 р.

Tariffs are valid from 01.06.2022

The service package is withdrawn from sale on 01.06.2022

Інші послуги по поточному рахунку

Other current account services

Безготівкове зарахування коштів на поточний рахунок в національній валюті

Cashless crediting of funds to the current account in local currency

Операції з валютою (купівля/продаж/конвертація) 

FX transactions (purchase/sale/conversion)

Інші платежі

Other payments

Перекази та платежі в мобільному застосунку "FAIRO" в національній валюті:

Transfers and payments in the "FAIRO" mobile application in local currency:

Перекази та платежі в мобільному застосунку "FAIRO" в іноземній валюті:

Cashless crediting of funds to the current account in foreign currency

Пакет послуг - "Fairo ПРО" / Package -  "Fairo PRO" 

включено до пакету послуг/included

включено до пакету послуг/included

Обслуговування рахунків в рамках пакету послуг

Account servicing within the service package

Одержання готівки

Cash withdrawal

включено до пакету послуг/included



активація карт

card activation
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

зміна пін коду 

pin code change 
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included

Доставка додаткової пластикової платіжної картки

Delivery of one additional plastic payment card
включено до пакету послуг/included включено до пакету послуг/included


