
                                     
                                                                                                       Додаток №2 до договору №____ від _____ 

 

Тарифи на послуги, що надаються юридичним особам -  нерезидентам та нерезидентам-

інвесторам при проведенні операцій в національній валюті  

Тарифний пакет «Іnvestment» 
 

 

№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

Стаття 1. Оформлення і ведення рахунків в національній валюті 

1.1 Відкриття і ведення: 

 

1.1.1 

Першого поточного рахунку 

юридичній особі- нерезиденту, 

нерезиденту інвестору в національній 

валюті 

 

100 грн. 

 

Без ПДВ 

 

100 грн. 

В день відкриття 

рахунку 
- 

 

1.1.2 

 

Наступного поточного рахунку 

 

50 грн. 

 

Без ПДВ 

 

50 грн. 

В день відкриття 

рахунку - 

1.2 Закриття рахунку: 

1.2.1 Поточного рахунку юридичній особі- 

нерезиденту, нерезиденту інвестору в 

національній валюті 

Входить у вартість 

відкриття рахунків 

 

- 

Входить у вартість 

відкриття рахунків 

 

- - 

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

2.1. 

Підключення до системи 

дистанційного обслуговування «ВЕБ-

банкінг для корпоративних клієнтів»  

25 грн. Без ПДВ 25 грн. 
В день надання 

послуги 
- 

2.2 

Наступне підключення до системи 

дистанційного обслуговування «ВЕБ-

банкінг для корпоративних клієнтів» 

у разі відключення системи з вини 

Клієнта 

50 грн. Без ПДВ 50 грн. 
В день надання 

послуги 
- 

2.3. 

Генератор одноразових паролів за 

перший пристрій наданий при 

підключені до системи дистанційного 

обслуговування та заміна після 

гарантійного терміну використання 

425 грн. 85 грн. 510 грн. 
В день одержання 

пристрою 
За один пристрій 

2.4. 

Генератор одноразових паролів за 

кожний додатковий пристрій та 

заміна в разі виходу з ладу за 

провиною клієнта, не залежно від 

терміну використання 

500 грн. 100 грн. 600 грн. 
В день одержання 

пристрою 
За один пристрій 

2.5. 
USB-Токен iBank2 key за кожний 

пристрій 
600 грн. 120 грн. 720 грн. 

В день одержання 

пристрою 
За один пристрій 

Стаття 3. Абонентська плата за ведення рахунку 

3.1. 

Щомісячна абонентська плата за 

ведення рахунку, відкритого в рамках 

тарифного пакету «Іnvestment» 

200 грн. Без ПДВ 200 грн. 
В день надання 

послуги 
- 

Стаття 4. Розрахункове обслуговування рахунку в національній валюті 

4.1. 
Проведення в операційний час переказів з поточних рахунків за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки відкриті в АТ «АБ «РАДАБАНК» з 

застосуванням документа на переказ (крім документа на переказ готівки): 

4.1.1. - на паперових носіях 50 грн. Без ПДВ 50 грн. 
В день надання 

послуги 
За документ 

4.1.2. 

- з використанням системи «ВЕБ-

банкінг для корпоративних 

клієнтів»  

Входить у вартість 

щомісячної 

абонентської плати 

- 

Входить у вартість 

щомісячної 

абонентської плати 

- - 



за ведення поточного 

рахунку 

за ведення 

поточного рахунку 

4.2. 
Проведення в післяопераційний час переказів з поточних рахунків за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки відкриті в АТ «АБ «РАДАБАНК» з 

застосуванням документа на переказ (крім документа на переказ готівки): 

4.2.1. - на паперових носіях 50 грн. Без ПДВ 50 грн. 
В день надання 

послуги 
За документ 

4.2.2. 

- з використанням системи «ВЕБ-

банкінг для корпоративних 

клієнтів»  

Входить у вартість 

щомісячної 

абонентської плати 

за ведення поточного 

рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної 

абонентської плати 

за ведення 

поточного рахунку 

- - 

4.3. 
Проведення в операційний час переказів з поточних рахунків за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки відкриті в інших банках з застосуванням 

документа на переказ (крім документа на переказ готівки): 

4.3.1. - на паперових носіях 50 грн. Без ПДВ 50 грн. 
В день надання 

послуги 
За документ 

4.3.2. 

- з використанням системи «ВЕБ-

банкінг для корпоративних 

клієнтів»  

2 грн. Без ПДВ 2 грн. 
В день надання 

послуги 
- 

4.4. 
Проведення в післяопераційний час переказів з поточних рахунків за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки відкриті в інших  банках з 

застосуванням документа на переказ (крім документа на переказ готівки): 

4.4.1. - на паперових носіях 50 грн. Без ПДВ 50 грн. 
В день надання 

послуги 
За документ 

4.4.2. 

- з використанням системи «ВЕБ-

банкінг для корпоративних 

клієнтів»  

25 грн. Без ПДВ 25 грн. 
В день надання 

послуги 
- 

4.5 

Обслуговування неактивного рахунку, 

відкритого в рамках тарифного пакету 

«Іnvestment» з позитивним 

(кредитовим) залишком. 

150 грн Без ПДВ 150 грн 

Щомісяця, згідно 

тарифу, на але не 

більше залишку на 

рахунку.  

Починаючи з 

періоду, в якому 

залишок по 

рахунку 

зменшується до 0 

грн  - стягнення 

комісії 

припиняється  

*Неактивний  рахунок - 

рахунок на якому 

протягом 1 року відсутнє 

зарахування та списання 

коштів (крім зарахування 

відсотків, нарахованих на 

залишок та списання 

комісій за 

обслуговування рахунку) 

Крім рахунків, на які 

накладено арешт згідно 

діючого законодавства. 

Стаття 5. Надання виписок, довідок 

5.1. 
Видача виписок з рахунку за 

попередній банківський день 

Входить у вартість 

щомісячної 

абонентської плати 

за ведення поточного 

рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної 

абонентської плати 

за ведення 

поточного рахунку 

- - 

5.2. 

Видача паперових дублікатів виписок 

(з додатками) за письмовим запитом 

клієнта 

50 грн. Без ПДВ 50 грн. 
В день надання 

послуги 

За 1 дублікат 

виписки за 1 

банківський день 

5.3. 

Видача довідки власнику рахунку про 

відкриття/закриття рахунку (в т.ч. 

формування статутного капіталу) 

50 грн. Без ПДВ 50 грн. 
В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням Клієнта за 1 

примірник 

5.4. 

Видача довідки власнику рахунку 

щодо розрахунково-касового 

обслуговування (крім довідки про 

відкриття/закриття рахунку) 

60 грн. Без ПДВ 60 грн. 
В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням Клієнта за 1 

примірник 

5.5. 

Запит до інформаційно- пошукової 

Системи електронних платежів НБУ 

про стан проходження 

розрахункового документу 

100 грн. Без ПДВ 100 грн. 
В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням Клієнта 

5.6. 
Видача довідки про офіційний курс 

гривні до іноземної валюти 
100 грн. Без ПДВ 100 грн. 

При одержанні 

письмового запиту 

від Клієнта 

За один примірник 



5.7. 

Видача інших довідок невстановленої 

форми на прохання Клієнта для 

надання іншим організаціям, 

установам (листи, запити, 

підтвердження) 

200 грн. 40 грн. 240 грн. 

При одержанні 

письмового запиту 

від Клієнта 

За один примірник 

Стаття 6. Додаткові послуги 

6.1. 

Пересилання засобами електронної 

пошти сканованої копії документа з 

відміткою банку 

10 грн. 2 грн. 12 грн. 
В день надання 

послуги 
За 1 документ 

6.2. Відправлення копії документа з відміткою банку на адресу, зазначену Клієнтом:  

6.2.1. - поштою Тариф пошти + 10% 

Додатково 

ПДВ 

відповідно 

до 

законодавс

тва 

Тариф пошти + 

10% +ПДВ 

В день надання 

послуги 
За 1 відправлення 

6.2.2. - кур’єрською службою 
Тариф кур’єрської 

служби + 10% 

Додатково 

ПДВ 

відповідно 

до 

законодавс

тва 

Тариф кур’єрської 

служби + 10% + 

ПДВ 

В день надання 

послуги 
За 1 відправлення 

6.3. 

Надання виписки про зміну залишку 

на поточному рахунку у вигляді 

текстових повідомлень (СМС) на 

мобільний телефон клієнта 

30 грн. на місяць Без ПДВ 30 грн. на місяць 

В передостанній 

робочий день 

місяця 

На один номер 

мобільного оператора, за 

наявності руху коштів за 

рахунком 

6.4. 

Надання консультації співробітником 

банку щодо заповнення платіжного 

доручення 

25 грн. 5 грн. 30 грн. 
В день надання 

послуги 
За 1 документ 

 


