
 

Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування в національній 

валюті, що надаються виборчим фондам відповідних кандидатів, політичних партій 

під час підготовки та проведення місцевих виборів 

Тарифний пакет «Election» 

                                                                                                                                            

Додаток №__ до договору №____ від _____ 

№ Послуга Тариф* Термін оплати Примітки 

Стаття 1. Оформлення і ведення рахунків в національній валюті 

 

1.1 
Відкриття рахунку виборчого фонду Не тарифікується - - 

1.2 Закриття рахунку виборчого фонду Не тарифікується  - - 

Стаття 2. Підключення до системи дистанційного обслуговування «ВЕБ-банкінг для корпоративних клієнтів» та інші 

послуги с дистанційного обслуговування рахунку 

2.1 

Підключення до системи дистанційного 

обслуговування «ВЕБ-банкінг для корпоративних 

клієнтів»  

Не тарифікується 

 

В день надання 

послуги 
- 

2.2 

Генератор одноразових паролів до системи 

дистанційного обслуговування та заміна після 

гарантійного терміну використання 

600,00 грн., в т.ч. 

ПДВ 100,00 грн  

В день 

одержання 

пристрою 

За один пристрій 

2.3 

Надання виписки про зміну залишку на поточному 

рахунку у вигляді текстових повідомлень (СМС) на 

мобільний телефон клієнта 

30,00 грн. 

В 

передостанній 

робочий день 

місяця 

На один номер 

мобільного оператора, 

за наявності руху 

коштів за рахунком 

Стаття 3. Розрахункове обслуговування рахунку в національній валюті 

3.1 
Проведення в операційний час переказів з поточних рахунків за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки в інших 

Банках: 

3.1.

1 
- на паперових носіях 100,00 грн. 

В день надання 

послуги 
За документ 

3.1.

2 

- з використанням системи «ВЕБ-банкінг для 

корпоративних клієнтів»  
15,00 грн. 

В день надання 

послуги 
За документ 

3.2 
Проведення в післяопераційний час переказів з поточних рахунків за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки в 

інших Банках: 

3.2.

1 
- на паперових носіях 150,00 грн. 

В день надання 

послуги 
За документ 

3.2.

2 

- з використанням системи «ВЕБ-банкінг для 

корпоративних клієнтів»  

50,00 грн. 

 

В день надання 

послуги 
За документ 

3.3 

Проведення переказів з рахунків за платіжними 

дорученнями Клієнта на рахунки в АТ «АБ 

«Радабанк» 

Не тарифікується   

3.4 
Видача виписок з рахунку за попередній банківський 

день 

Входить у вартість 

відкриття рахунку 
- - 

3.5 
Видача дублікатів виписок (тільки за письмовим 

запитом Клієнта). 
50,00 грн. 

В день надання 

послуги 

За 1 дублікат виписки 

за 1 банківський день  

Стаття 4. Надання довідок 

4.1 
Надання довідки власнику рахунку про відкриття 

та/або закриття рахунку 
200,00 грн. 

В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням Клієнта за 

1 примірник 

4.2 

Надання довідки власнику рахунку про 

відкриття/закриття рахунку. Надається згідно заяви 

Клієнта на відкриття/закриття рахунку  

Безкоштовно 

В день 

відкриття/закри

ття рахунку 

- 

4.3 

Запит до інформаційно- пошукової Системи 

електронних платежів НБУ про стан проходження 

розрахункового документу 

150,00 грн. 

 

В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням Клієнта 

4.4 

Надання довідки власнику рахунку про рух та/або 

залишок коштів на рахунку(ах) на будь яку дату, або 

іншої довідки щодо розрахункового обслуговування 

(операціями по рахунку) 

500,00 грн. 

 

При одержанні 

письмового 

запиту від 

Клієнта 

За письмовим 

зверненням Клієнта за 

1 примірник 

4.5 
Надання інших довідок / листів, що не пов’язані з 

операціями за рахунками 

600,00 грн., в т.ч. 

ПДВ 100,00 грн 

 

В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням Клієнта за 

1 примірник 

* Без ПДВ, крім тарифів, де ПДВ вказано «в тому числі». 


