ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до Тарифів
в рамках Договору комплексного банківського обслуговування
фізичних осіб
Шановні Клієнти!
АТ «АБ «РАДАБАНК» повідомляє про внесення змін до наступних тарифів на ведення та
обслуговування рахунків фізичних осіб, які вступають в дію з 10.05.2022 року:
Внесені зміни до розділу 5 «Умови нарахування процентів на залишок коштів на рахунку»:
Тарифи з 10.05.2022 року:
Тарифи на банківські послуги з розрахункового обслуговування поточних рахунків фізичних осіб
«RADAbox»

Найменування послуги

№

Тариф

Примітки
Всі тарифи без ПДВ.
Сума комісії для
рахунків в валюті
сплачується Клієнтом за
тарифом відповідної
Валюта рахунку
Гривня/USD/EUR
валюти рахунку у
національній валюті за
офіційним курсом НБУ в
день проведення операції
за рахунком
5. Умови нарахування процентів на залишок коштів на рахунку

Проценти, що нараховуються на щоденний пасивний залишок коштів на
рахунку (річних):
5.1.1. сума менш ніж 1000,01
Затверджуються
0%
грн/300,01 USD/EUR
рішенням КУАП і
змінюються згідно умов
UAH – 4 %
сума більш ніж 1000,01 грн/
договору
5.1.2.
USD – 0,1%
300,01 USD/EUR
Діють з 10.05.2022р.
EUR – 0,01%
5.1.
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Тарифи до 10.05.2022 року:

Найменування послуги

№

Тариф

Примітки
Всі тарифи без ПДВ.
Сума комісії для
рахунків в валюті
сплачується Клієнтом за
тарифом відповідної
Валюта рахунку
Гривня/USD/EUR
валюти рахунку у
національній валюті за
офіційним курсом НБУ в
день проведення
операції за рахунком
5. Умови нарахування процентів на залишок коштів на рахунку

Проценти, що нараховуються на щоденний пасивний залишок коштів на
рахунку (річних):
5.1.1. сума менш ніж 300,01
Затверджуються
0%
грн/50,01 USD/EUR
рішенням КУАП і
змінюються згідно умов
UAH – 6 %
сума більш ніж 300,01 грн/
договору
5.1.2.
USD – 0,5%
50,01 USD/EUR
Діють з 04/03/2022р.
EUR – 0,1%
5.1.

У разі незгоди із запропонованими змінами до Тарифів та умов Договору на обслуговування
фізичних осіб Ви маєте право до дати вступу в силу змін розірвати договір без сплати додаткової
комісії за його розірвання в порядку, передбаченому п. 19.2.2. Договору комплексного банківського
обслуговування фізичних осіб.
При наявності додаткових питань звертайтеся до працівників відділень АТ «АБ «РАДАБАНК»
(перелік відділень можна знайти за цим посиланням) або в Центр обслуговування клієнтів за
телефоном: 0 800 500 999
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