Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового
обслуговування поточних рахунків фізичних осіб*
Дата набрання чинності: 06.09.2021 року

Тарифний пакет

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.

Добровільне декларування

Валюта рахунку
UAH/USD/EUR/GBP/ XAU
Найменування послуги
Тариф
Примітки
Національна
Іноземна
валюта
валюта
1. Відкриття та обслуговування рахунку
Не більше одного рахунку в кожній з валют
Відкриття першого поточного рахунку Клієнта
Не тарифікується
Закриття поточного рахунку за заявою Клієнта
Не тарифікується
Закриття поточного рахунку за ініціативою банку
Не тарифікується
Плата за ведення поточного рахунку
Не тарифікується
2. Поповнення рахунку
Одноразова операція. Можливо додатково
Внесення готівки/банківських металів на рахунок 0,2% від суми поповнення,
одноразово провести зарахування.
власником рахунку
але не менше 15 грн.

Сплачується Клієнтом готівкою в касу банку, або
безготівковим переказом з інших рахунків Клієнта.
Для рахунків у валюті/ банківських металах сума
комісії сплачується Клієнтом у національній
валюті від суми операції за курсом НБУ на день
здійснення операції

3. Отримання готівки

3.1.

Видача готівки/банківських металів з поточного
рахунку

1 % від суми

Сплачується Клієнтом готівкою в касу банку, або
безготівковим переказом з інших рахунків Клієнта.
Для рахунків у валюті/ банківських металах сума
комісії сплачується Клієнтом у національній
валюті від суми операції за курсом НБУ на день
здійснення операції

4. Безготівкові розрахунки
4.1.

Проведення переказу коштів з рахунку на
підставі розпорядження Клієнта, оформленого в
підрозділах Банку на власні рахунки, відкриті в

Не тарифікується

Після завершення процедури фінансового
моніторингу та підтвердження джерел
походження грошових коштів.

Найменування послуги

АТ "АБ "РАДАБАНК"

Тариф
Національна
Іноземна
валюта
валюта
5. Додаткові послуги

5.1. Інформування про рух коштів по рахунку за допомогою SMS- повідомлень:
5.1.1. за одним номером мобільного телефону
Не тарифікується
*
-рахунок

Примітки

на місяць за кожний номер

із спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування, згідно постанови Правління
Національного банку України від 05.08.2021 № 83;
- крім фізичних осіб-підприємців, та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Усі тарифи, на обслуговування рахунку, що не вказані
в цьому пакеті, використовуються згідно «Загальних тарифів на АТ «АБ «РАДАБАНК» на ведення та обслуговування рахунків фізичних осіб». Інші послуги
надаються відповідно до Тарифів АТ «АБ «РАДАБАНК».

