Тарифи на розрахункове обслуговування платіжних карток
Дата набрання чинності: 16.11.2020р.

Програма «IT Card»
Найменування послуги

Валюта рахунку

Тариф

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.
Оформлення доступно для
клієнтів фізичних осіб, які є
ФОП, та обслуговуються на
тарифному пакеті «ІТ»*

1. Відкриття рахунку, оформлення та обслуговування картки
1.1.

Відкриття рахунку
та оформлення
основної картки

MasterCard Standard

75 грн

MasterCard Gold Contactless

150 грн

1.2.

Щомісячна комісія за обслуговування основної
картки

1.3.

Оформлення та
заміна додаткової
картки того ж типу,
що й основна

1.4.

10 грн

MasterCard Standard

75 грн

MasterCard Gold Contactless

150 грн

Щомісячна комісія за обслуговування додаткової

Не тарифікується

Строк дії картки – 2 роки
Сума комісії стягується
щомісячно
у
перший
робочій день місяця. Перше
списання відбувається у
наступний
місяць
за
місяцем
оформлення
основної картки.
Додаткова
картка
обслуговується за тарифами
основної картки та зі
строком дії не більш ніж
основна картка

картки
1.5.

Щомісячна комісія за обслуговування неактивного
рахунку

100 грн

Комісія стягується згідно
умов ДКБО ФО. Строк
неактивності рахунку - 180
днів.

2. Заміна картки та ПІН-коду
2.1.
2.2.

2.3.

Заміна ПІН-коду та картки в період дії за
ініціативою Банку
Заміна картки в
MasterCard Standard
період дії за
ініціативою Клієнта
та у зв'язку із
MasterCard Gold Contactless
закінченням строку
дії

Не тарифікується
75 грн

150 грн

Перевипуск ПІН-коду за ініціативою Клієнта

10 грн

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

3. Поповнення рахунку
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
4.1.
4.2.

Готівкою за наявності картки
Готівкою за відсутністю картки

Безготівковим переказом з рахунків за переліком

Не тарифікується

1% від суми, але не менше 5 грн

Безготівковим переказом з інших рахунків
(зокрема з рахунку 2600, що відкрито у АТ «АБ
Не тарифікується
«РАДАБАНК)
Поповнення рахунку через систему переказів P2P
0,5% від суми
4. Отримання готівки
В банкоматах та касах АТ «АБ «РАДАБАНК» з
використанням картки
0,35%
В банкоматах банків-партнерів, що об’єднанні в

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

В день надання послуги
Повний перелік Банківпартнерів

мережу «Радіус»
В банкоматах та
в банкоматах
касах інших
4.3. банків на
1,5% + 5 грн
території України
в касах
з використанням
картки
В банкоматах та
в банкоматах
1%, але не менше 70 грн
касах інших банків
4.4. за межами України
з використанням
в касах
1,5%, але не менше 185 грн
картки:
4.5. В касах АТ «АБ «РАДАБАНК» без використання
0,5%, але не менше 10 грн
картки та/або ПІН-коду
5. Безготівкові розрахунки
5.1. Перерахування на інший картковий рахунок Клієнта
3 грн
Банку, в банкоматах Банку
5.2. Перерахування коштів через систему переказів P2P
Не тарифікується

мережі "РАДІУС",
розміщено на сайті Банку
В день надання послуги.
Без урахування додаткових
комісій інших банків, в
обладнанні яких
здійснюється операція
В день надання послуги. Без
урахування додаткових
комісій інших банків, в
обладнанні яких
здійснюється операція
В день надання послуги

В день надання послуги
Без урахування комісії
постачальника послуги

Проведення переказу коштів з рахунку на
*зокрема
на
підставі
Розпорядження,
Розпорядження,
підставі розпоряджень Клієнта, оформлених в
письмових
заяв/доручень
оформлені в
оформлені в
підрозділах Банку та з використанням системи
Клієнта/договірне списання,
підрозділах Банку* RB24/регулярні
дистанційного обслуговування рахунку RB24 та
оформлених в підрозділах
платежі
послуги «Регулярні платежі»
Банк
на
власні
рахунки
відкриті
в
5.3.1.
Не тарифікується
АТ «АБ «РАДАБАНК»
5.3.2. на рахунки інших клієнтів та інші внутрішньобанківські рахунки, відкриті в АТ «АБ «РАДАБАНК»:
5.3.2.1 на рахунки інших Клієнтів – фізичних осіб та 0,5%, але
Для
.
інші внутрішньобанківські рахунки, відкриті в
не
рахунків в Не тарифікується В день надання послуги
АТ «АБ «РАДАБАНК»
менше 15
валюті:
грн
5.3.

на
рахунки
0,5%, але 0,75%, але
Клієнтів
не
не менше
0,3%, але не менше 5
суб'єктів
30
менше 30
сума менш ніж 500 000,01 грн
грн та не більше 500
грн та не USD/EUR
5.3.2.2 господарювання
грн
та самозайнятих
та не
більше
.
осіб, відкриті в
750 грн більше 300
АТ
«АБ
USD/EUR
сума
більш
ніж
500
000,01
грн
0,1%
0,15%
«РАДАБАНК»
1%, але
не менше
0,75%, але не менше
на рахунки
сума менш ніж 500 000,01 грн 30 грн та
10 грн та не більше
5.3.3. відкриті в інших
В день надання послуги
не більше
750 грн
банках
1000 грн
сума більш ніж 500 000,01 грн
0,2%
0,15%
5.3.4. На рахунки погашення заборгованості за
Не тарифікується
розрахунками з АТ «АБ «РАДАБАНК»
6. Додаткові послуги
6.1.
Інформування про рух коштів по рахунку за допомогою SMS- повідомлень:
6.1.1.

6.1.2.

6.2.

7.1.

за одним номером мобільного телефону

за додатковим номером мобільного телефону

6 грн

На місяць за кожний номер.

Згідно з Загальними Тарифами АТ «АБ «РАДАБАНК» на ведення та
обслуговування рахунків фізичних осіб
7. Умови нарахування процентів на залишок коштів на рахунку
Діють після активації
Клієнтом в RB24 нарахування
Проценти, що нараховуються на щоденний пасивний залишок коштів на рахунку
процентів, згідно умов ДКБО
(річних):
ФО.
З 07.07.2020р. активації
Інші додаткові послуги та сервіси

потребують діючі та нові
договори.
7.1.1. сума менш ніж 300,01 грн/100,01 USD/EUR

0%

сума 300,01-10
7.1.2. 000,00 грн

1%

MasterCard Standard
MasterCard Gold Contactless

Затверджуються рішенням
КУАП і змінюються згідно
умов договору
Діють з 15.06.2020р.

7.1.3. сума більш ніж
UAH - 3%/USD – 0,5%/EUR - 0,2%
MasterCard Standard
10 000,01 грн/ 100,01
UAH - 6%/USD – 0,5%/EUR - 0,2%
MasterCard Gold Contactless
USD/EUR
*При закритті рахунку ФОП за Тарифним пакетом IT Клієнт повинен:
1. до дня закриття рахунку, ініціювати закриття всіх рахунків, що відкриті в рамках пакету послуг «IT Card» та повернути до Банку
всі Картки, що оформлені до рахунку/рахунків, або
2. до дня закриття рахунку звернутися до підрозділу Банка з відповідною Заявою про зміну умов обслуговування на інший
доступний для цієї процедури Тарифний пакет зі сплатою відповідних комісій згідно тарифів Банку.
У разі якщо вищезазначені умови Тарифів не виконані Клієнтом, у день закриття рахунку ФОП за Тарифним пакетом IT Клієнт,
Банк має право за власною ініціативою змінити умови обслуговування рахунку/рахунків пакету послуг «IT Card» до закінчення
строку дії картки, зокрема перевести усі рахунки, що відкриті в рамках пакету послуг/тарифної програми, на умови обслуговування
за Програмою «Reform». Зміна умов обслуговування на умови обслуговування Програми «Reform» передбачає право Банку
заблокувати основну та додаткові картки, що відкриті в рамках пакету послуг/тарифної програми, через 3 (три) банківських дня від
моменту переведення на нові умови.
Про зміну умов обслуговування Банк повідомляє Клієнта шляхом відправлення SМS-повідомлення на номер телефону, що вказаний
Клієнтом у Заяві-Згоді/Заяві(ах) на приєднання чи в інших документах, наданих Банку Клієнтом. При цьому, Клієнт несе всі ризики,
пов'язані з неотриманням SМS-повідомлення на телефон Клієнта з вини операторів мобільного зв’язку або з технічних можливостей
телефону Клієнта. Ризики неотримання або несвоєчасного отримання інформації пов’язані з втратою або передачею телефонного
номеру іншій особі несе Клієнт. Відновлення умов обслуговування на початкові не здійснюється.

