Тарифи на послуги, що надаються Клієнтам банку1 при проведенні
операцій в іноземній валюті
Тарифний пакет «All inclusive»

№

ПОСЛУГА

ТАРИФ

ТЕРМІН ОПЛАТИ

ПРИМІТКИ

1.1.

Відкриття першого поточного рахунку

В день відкриття рахунку

-

1.2.

Відкриття наступного поточного рахунку

5 000,00 грн
Входить у вартість абонентської плати за користування пакетом послуг

-

-

Сплачується в передостанній
За наявності у розробочий день місяця за період
Абонентська плата за користування
рахунковому періз передостаннього робочого
1.3. пакетом послуг
1 000,00 грн
оді руху коштів по
дня попереднього місяця до
дебету відкритих
передостаннього робочого
рахунківдня поточного місяця
Перекази іноземної валюти за дорученням Клієнта з використанням системи
1.4.
«Web-Банкінг для корпоративних клієнтів»2
(за умови надання платіжного доручення та підтверджуючих документів3 щодо виконання платежу до 15-00):
0,15%
1.4.1 Долар США
(min. 50 дол США -max.
200 дол. США)
0,15%
1.4.2 Євро
(min. 50 Євро – max. 100
По факту списання коштів з
Євро)
рахунку
0,2%
1.4.3. Інша валюта
(min. 100 дол США –
max. 500 дол США)
Перекази іноземної валюти за доруТариф вказаний в п. 1.4
1.5. ченням Клієнта з використання платі+ 2 500 грн
2
жного доручення на паперовому носії
Покупка або продаж іноземної валюти
0,2%
1.6. на міжбанківському валютному ри(min.
50
дол США)
нку2
Обмін однієї іноземної безготівкоПо факту виконання
0,2%
1.7. вої валюти на іншу іноземну ва(min. 50 дол США)
2

люту

1.8.

Генератор одноразових паролів за перший пристрій наданий при підключені
до системи дистанційного обслуговування та заміна після гарантійного терміну використання

1 200 грн
(в т.ч. ПДВ – 200 грн)

В день одержання пристрою

За один пристрій

Банк виконує будь які витратні операції по рахункам Клієнта, за умови наявності на всіх рахунках Клієнта, відкритих
в АТ «АБ «РАДАБАНК» незнижувального залишку загальною сумою 10 000 грн. (еквівалент по курсу НБУ на дату платежу).
Всі тарифи, що не вказані в цьому пакеті сплачуються згідно Загальних тарифів на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб (крім банків), фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять
професійну незалежну діяльність.
Тарифи та послуги надаються юридичним особам-нерезидентам які відкривають нові рахунки та клієнти, які вже мають відкриті
рахунки починаючи з другого року обслуговування на цьому тарифі та відповідають вимогам внутрішніх нормативних документів АТ
«АБ «РАДАБАНК» до нерезидентів;
2
У гривні за офіційним курсом НБУ на дату списання комісії;
3
Перелік документів визначається законодавством України та внутрішніми документами АТ «АБ «РАДАБАНК».
1

