Тарифи на розрахункове обслуговування платіжних карток
Дата набрання чинності: 15.04.2021
Пакет послуг «Еліт»
Найменування послуги

Тариф

Валюта рахунку

Гривня/USD/EUR

Примітки
Всі тарифи без ПДВ.
Виконується
в
день
відображення здійсненної
операції по рахунку в Банку
в валюті рахунку по курсу
та на умовах, зазначених у
ДКБО ФО

1. Відкриття рахунку, оформлення та обслуговування картки

1.1.

Вартість пакету послуг, зокрема:

4000 грн на рік

Сплачується Клієнтом
щорічно.
Перший раз в день
відкриття рахунку. У
другий та наступні роки –
згідно з Договором,
нараховується на другий
робочий день місяця,
наступного за місяцем,
який вказано на картці, як
строк дії картки або при
замовленні заміни картки у
зв'язку із закінченням
строку дії. У разі відмови
Клієнта від оформлення
будь-якої(их)
окремої/окремих
послуги/послуг, що
надається/надаються в

рамках пакету або у разі
неможливості оформити
послугу(и) - вартість
пакету залишається
незмінною.

1.1.1.

1.1.2.

Відкриття рахунку
та
оформлення
основної
картки в гривні
Відкриття рахунку та
оформлення
картки в
будь-якій
одній
з
доступних валют USD,
EUR (не більше 2-х)

Строк дії картки – 2 роки.
MasterCard World Elite
Contactless
Строк дії картки – 2 роки.
Але не більше ніж строк
основної картки Пакету в
гривні

MasterCard World Elite
Contactless

Входить у вартість п. 1.1.
1.1.3.

Оформлення Віртуальної платіжної Інтернеткартки

1.1.4.

Оформлення дисконтної картки Priority Pass

Оформлення на вибір 1
(однієї) платіжної картки
в будь-якій одній з
доступних валют UAH,
USD, EUR. Віртуальна
картка оформлюється на
строк дії не більш ніж
основна картка пакету та
обслуговується згідно
чинних тарифів за
програмою «Віртуальна
картка – Вільний
інтернет» (окрім Тарифу
за СМС-інформування).
З урахуванням ПДВ. До
пакету держателю
основної картки
оформлюється одна
дисконтна картка Priority

1.1.5.

Оформлення страхового полісу для виїжджаючих
за кордон України

1.1.6.

Послуга MasterCard Concierge на ім'я користувача
пакету послуг

1.1.7.

Оформлення страхового полісу страхування
фінансових ризиків

Pass строком на один
календарний рік безкоштовно. Усі
наступні дисконтні
картки Priority Pass
оформлюються за повною
вартістю послуги.
Програма страхування
Страховик СК Альянс,
якщо мета подорожі
включає активний
відпочинок, аматорський
спорт, професійний,
екстремальний спорт та
зимові види спорту.
Оформлюється строком
на один календарний рік
Оформлюється строком
на один календарний рік

Надається в рамках
агентського договору з
СК Альянс 1 поліс на
вибір до одного з
основних рахунків. Поліс
оформлюється строком на
один календарний рік.
Страхова сума еквівалент
2 000 доларів США,
Франшиза 500 грн

1.2.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Сума транзакцій в ТС від
100000,00 гривень на місяць

Не тарифікується

Сума транзакцій в ТС до
100000,00 гривень на місяць

500 грн

Щомісячна комісія за
обслуговування
пакету1

Оформлення та обслуговування додаткової картки:

Оформлення
MasterCard Platinum
додаткової картки
Contactless
(не більше 2-х)
Щомісячна комісія за обслуговування додаткової
картки, що відкрито згідно п.1.3.1.
Оформлення
додаткової картки MasterCard Gold Contactless
(не більше 2-х)

Входить у вартість п. 1.1.

Стягується щомісячно у
перший робочій день
місяця. Перше списання
плати, що відбувається у
наступний місяць за
місяцем оформлення
основної картки в гривні,
крім Welcome Періоду.
Welcome-період–
період, що діє у разі
відкриття рахунку з 25
числа (включно) місяця,
що передує першому
нарахуванню плати.
В день замовлення
послуги. Додаткова
картка обслуговується за
тарифами основної
картки та зі строком дії не
більш ніж основна
картка.

1.3.4.

1.3.5.

Щомісячна комісія за обслуговування додаткової
картки, що відкрито згідно п.1.3.3.
Оформлення та
заміна додаткової
картки

MasterCard World Elite
Contactless

Щомісячна комісія за обслуговування додаткової
картки, що відкрито п.1.3.5.
Оформлення
MasterCard Platinum
1.3.7. додаткової картки
Contactless
(третя та наступні)
1.3.8. Щомісячна комісія за обслуговування додаткової
картки, що відкрито п.1.3.7.
Оформлення
додаткової картки
1.3.9.
MasterCard Gold Contactless
(третя та
наступні)
Щомісячна комісія за обслуговування додаткової
1.3.10.
картки, що відкрито п.1.3.9.
1.4.
Зміна тарифного пакету за ініціативою Клієнта
Вартість пакету послуг при зміні тарифного пакету/
1.5.
у випадку підвищення рівня з пакету «Преміум»
1.3.6.

1300 грн

В день замовлення
послуги.
Заміна у зв'язку із
закінченням
строку дії

Не тарифікується
400 грн

В день замовлення послуги

Не тарифікується
100 грн

В день замовлення послуги

Не тарифікується
Не тарифікується
3500 грн

1.6.

Вартість пакету послуг при зміні тарифного пакету
(крім п. 1.5.)

3900 грн

1.7.

Щомісячна комісія за обслуговування неактивного
рахунку

100 грн

В день відкриття
рахунку/зміни
тарифного пакету. На
наступні роки
обслуговування
стягується комісія згідно
п. 1.1.
Комісія стягується згідно
умов ДКБО ФО. Строк
неактивності рахунку - 365
днів.

2.1.

2.2.

2. Заміна картки та ПІН-коду
Заміна ПІН-коду та картки (основної/будь-якої
Не тарифікується
додаткової) в період дії за ініціативою Банку

Заміна картки в період дії за ініціативою Клієнта

300 грн

2.3.

Перевипуск ПІН-коду за ініціативою Клієнта

2.4.

Заміна додаткової картки у зв'язку із закінченням строку дії:

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.4.4.

Не тарифікується

додаткової картки MasterCard Platinum Contactless
що відкрито згідно п. 1.3.1.
додаткової картки MasterCard Gold Contactless що
відкрито згідно п. 1.3.3.
додаткової картки MasterCard Platinum Contactless
що відкрито згідно п. 1.3.5.

В день замовлення
послуги. Під заміною
картки в період дії
мається на увазі
перевипуск картки до
закінчення строку її дії.
В день замовлення
послуги
В день замовлення
послуги

Входить у вартість п. 1.1.
300 грн

додаткової картки MasterCard Gold Contactless що
відкрито згідно п. 1.3.7.

100 грн

В день замовлення
послуги. Під заміною
картки в період дії
мається на увазі
перевипуск картки до
закінчення строку її дії.

3. Поповнення рахунку
3.1.
3.2.

Готівкою за наявності картки
Готівкою за відсутністю картки

3.3.

Безготівковим переказом з рахунків за переліком

3.4.

Безготівковим переказом з інших рахунків (крім

Не тарифікується

0,5%, але не менше 2 грн
0,5% - для рахунків в валюті

З рахунків, що відкрито в
інших банках та з рахунків,
що відкрито у АТ «АБ
«РАДАБАНК»: 1200, 1919,
2600, 2601, 2602, 2650, 2809,
3510, 3519, 3610, 3619

3.5.
4.1.

4.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.4.

4.5.

5.1.

рахунків п. 3.3.)
Не тарифікується
Поповнення рахунку через систему переказів P2P
4. Отримання готівки
В банкоматах та касах АТ «АБ «РАДАБАНК» з
Не тарифікується
використанням картки
Перша операція з отримання
Не тарифікується
В банкоматах
готівки в календарному місяці
банків-партнерів,
Друга та наступні операції з
що об’єднанні до
отримання готівки в
0,5%
мережі «Радіус»
календарному місяці

Повний перелік Банківпартнерів
мережі "РАДІУС",
розміщено на сайті Банку

В банкоматах та касах інших банків на території України з використанням картки:

в банкоматах

Перша операція з отримання
готівки в календарному місяці
Друга та наступні операції з
отримання готівки в
календарному місяці

Не тарифікується

1,3% + 5 грн

в касах
В банкоматах та
в банкоматах
1,5% + 100 грн
касах інших банків
за межами України
в касах
2% + 200 грн
з використанням
картки:
В касах АТ «АБ «РАДАБАНК» без використання
Не тарифікується
картки та/або ПІН-коду
5. Безготівкові розрахунки
Перерахування на інший картковий рахунок
3 грн
Клієнта Банку, в банкоматах Банку

5.2.

Перерахування коштів через систему переказів P2P

5.3.

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі
розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах
Банку та з використанням системи дистанційного

В день надання послуги.
Без урахування додаткових
комісій інших банків, в
обладнанні яких
здійснюється операція

В день надання послуги

Без урахування комісії
постачальника послуги
на
підставі
Розпорядження
Розпорядження *зокрема
оформлені в
оформлені в письмових заяв/доручень
підрозділах Банку* RB24/регулярн Клієнта/договірне
0,5%

5.3.1.
5.3.2.

обслуговування рахунку RB24 та послуги «Регулярні
платежі»
на власні рахунки відкриті в АТ «АБ «РАДАБАНК»

5.3.4.
5.3.5.

Надається виключно
основному
рахунку
валюті гривня.

0,5% але
не менше
15 грн
0,5%, але
не менше
30 грн та
не більше
400 грн
0,08%

Не тарифікується

Для
рахунків в
0,3%, але не
валюті:
менше 5 грн та
0,75%, але не більше 350
не менше
грн
30
0,07%
USD/EUR
та не
1%, але не
0,75%, але не
менше 30 більше 300
менше 10 грн та
на рахунки відкриті сума менш ніж 500 000,01 грн грн та не USD/EUR
не більше 400
більше
в інших банках
грн
500 грн
сума більш ніж 500 000,01 грн
0,1%
0,08%
На рахунки погашення заборгованості за
Не тарифікується
розрахунками з АТ «АБ «РАДАБАНК»

Переказ на картку іншого українського банку в
національній валюті України

Не передбачено

1% + 5 грн.

6. Додаткові послуги
6.1.
Інформування про рух коштів по рахунку за допомогою SMS- повідомлень:
6.1.1. за одним номером мобільного телефону
Не тарифікується
6.1.2. за додатковим номером мобільного телефону
6.2.

списання, оформлених в
підрозділах Банк

Не тарифікується

на рахунки інших клієнтів та інші внутрішньобанківські рахунки, відкриті в
АТ «АБ «РАДАБАНК»:

на рахунки інших Клієнтів – фізичних осіб та інші
5.3.2.1. внутрішньобанківські рахунки, відкриті в АТ «АБ
«РАДАБАНК»
на рахунки Клієнтів
- суб'єктів
господарювання та сума менш ніж 500 000,01 грн
5.3.2.2.
самозайнятих осіб,
відкриті в АТ «АБ
«РАДАБАНК»
сума більш ніж 500 000,01 грн

5.3.3.

і платежі

Знижка на придбання монет в касах АТ «АБ
«РАДАБАНК» для держателя незаблокованої
основної та/або додаткової картки того ж типу, що

За один документ. Без
ПДВ. В день надання
послуги

На місяць за кожний
номер

Згідно з Прейскурантом цін на монети, що оприлюднюється на
сайті Банку www.radabank.com.ua

к
у

й основна
Оформлення додаткових послуг та сервісів для
Згідно з Загальними Тарифами АТ «АБ «РАДАБАНК» на ведення
6.3.
держателя додаткової картки
та обслуговування рахунків фізичних осіб
7. Умови нарахування процентів на залишок коштів на рахунку
Проценти, що нараховуються на щоденний пасивний залишок коштів на рахунку (річних):
7.1.
7.1.1. сума менш ніж 300,01 UAH /1000,01 USD/EUR
0%
Затверджуються рішенням
7.1.2. сума 300,01 – 50 000,00 UAH
4%
КУАП і змінюються згідно
Гривня - 7%
умов договору
7.1.3. сума більш ніж 50 000,01 UAH /1000,01 USD/EUR
USD - 0,5%
Діють з 15.06.2020р.
EUR - 0,2%
1- Щомісячна комісія за обслуговування залежить від Суми усіх транзакцій у торгівельно-сервісній мережі у розрахунковому періоді
по основному рахунку у гривні.
Транзакції у ТС – транзакції, що були здійснені за допомогою платіжної картки в торгівельно-сервісній мережі або інтернет (за
виключенням операцій здійснених у RB24, переводи з картки на картку / на рахунок, кредитовий сліп, повернень). Сума проведених
та відображених за датою списання/виконання у виписці по рахунку торгівельних операцій сумуються за розрахунковий період.
Розрахунковий період – календарний місяць.

