
 

ТАРИФНІ ПАКЕТИ* 
на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб (крім 

банків),  фізичних  осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять професійну незалежну діяльність у 

національній валюті України 
 

№ Послуга 
Тариф  

«Light»** 
Тариф  

«Optimal»** 
Термін оплати Примітки 

Стаття 1. Оформлення рахунків та абонентська плата за ведення рахунків (Тариф Без ПДВ)* 

1.1 

Абонентська плата за користування Тарифним 

пакетом (щомісячна плата за ведення поточного 

рахунку) 

 

 

Не тарифікується (плата відсутня) 

  

 

В передостанній робочий день місяця 

за період з передостаннього робочого 

дня попереднього місяця до 

передостаннього робочого дня 

поточного місяця 

За наявності у розрахунковому 

періоді руху коштів по дебету 

відкритих рахунків, виконаних на 

підставі платіжних доручень 

Клієнта, касових чеків, заяв на 

видачу готівки 

1.2 
Відкриття рахунку  

  
1,00 грн В день відкриття рахунку  

Стаття 2. Підключення до системи дистанційного обслуговування «Web-Банкінг для корпоративних клієнтів»* 
Стаття 3. Розрахункове обслуговування рахунку (Тариф Без ПДВ)* 

Виконання переказу з поточного рахунку в операційний час за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки відкриті в інших банках з застосуванням документа на переказ 

(крім документа на переказ готівки) понад безкоштовні платіжні доручення на місяць з використання системи дистанційного обслуговування (далі - СДО) та безкоштовні платіжні 

доручення на місяць на паперовому носії: 

 3.1. 
З використанням системи «Web-Банкинг для 

корпоративных клиентов»   
50,0 грн.                                 В день надання послуги - 

3.2. 

Кількість безкоштовних платіжних доручень 

Клієнта на рахунки відкриті в інших банках з 

застосуванням документа на переказ  

0   - 

Кількість безкоштовних платіжних 

документів в календарному місяці, 

які Клієнт має право 

використовувати в рамках діючого 

тарифного пакету 

Стаття 4. Касове обслуговування рахунку (Тариф Без ПДВ) 

4.1. 

Видача готівкових коштів з поточного рахунку, 

крім видачи на виплату заробітної плати (касовий 

символ 40) .   

1,0% від суми (мінімум 50 грн.) 

 
- - 

4.2. 

Видача готівкових коштів згідно заявленого 

Клієнтом номіналу купюр, крім видачи на 

виплату заробітної плати (касовий символ 40) .   

1,0% від суми (мінімум 50 грн.) +180 грн 

 
-  - 

Стаття 5. Надання довідок* 

Стаття 6. Додаткові послуги* 

Стаття 7. Тарифи та послуги за обслуговування корпоративної картки емітованої в рамках тарифного пакету* 

Стаття 8. Тарифи та послуги за кредитне/овердрафтне обслуговування рахунків* 
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Стаття 9. Плата за залишки на рахунку (тарифи без ПДВ)*** 

9.1.1 

За умови наявності  залишків коштів на 

поточному рахунку, менш ніж 50 000 грн. та на 

суму більше 500 000 грн.  

0% річних на суму 

залишку на рахунку 
Не тарифікується -  - 

9.1.2 

За умови наявності  залишків коштів на 

поточному рахунку, менш ніж 500 001 грн. та на 

суму більше 4 000 000 грн. 

Не тарифікується 

0% річних на суму 

залишку на рахунку 

 

- - 

9.2. 
За умови наявності безперервного перебування 

суми на рахунку 3-5 днів включно 

Затверджується рішенням КУАП або 

Тарифного комітету 

Плата за залишки на рахунку 

перераховується Банком на 

рахунок Клієнта в перший робочий 

день місяця 

Оприлюднюється на сайті 

банку www.radabank.com.ua 

 

9.3. 
За умови наявності безперервного перебування 

суми на рахунку 6-11 днів включно 

9.4. 
За умови наявності безперервного перебування 

суми на рахунку 12-20 днів включно 

9.5. 
За умови наявності безперервного перебування 

суми на рахунку 21-30 днів включно 

9.6. 
За умови наявності безперервного перебування 

суми на рахунку понад 30 днів 

 

* Усі тарифи, що не увійшли до "Тарифного пакету" вказані у  Загальних тарифах на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних 

осіб (крім банків), фізичних осіб-підприємців, та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність у національній та іноземній валютах. 

** Тарифний пакет призначений лише для Клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК», які мають відкриті поточні рахунки на інших тарифних пакетах. Не передбачає 

обов’язкового використання Генератора одноразових паролів. 

*** Проценти на залишки на поточному рахунку нараховуються щоденно за методом «факт/факт». При нарахуванні процентів день зарахування коштів  на рахунок та списання 

коштів з рахунку до розрахунку не включається.  

Залишок на поточному рахунку на ТП «Light» може бути нижче 50 000 грн. але 

нарахування процентів та відлік безперервного терміну починається тільки після 

досягнення суми 50 000 грн. Якщо залишок на рахунку склав менше 50 000 грн. (без 

врахування кошів зарахованих на рахунок протягом банківського дня) відлік 

безперервного періоду зупиняється. Якщо залишок на рахунку знову досяг чи 

перевищив 50 000 грн. (без врахування кошів зарахованих на рахунок протягом 

банківського дня) відлік безперервного періоду поновлюється. Тобто для того щоб 

період вважався безперервним в будь-який момент залишок коштів на рахунку 

повинен бути не нижче мінімальної суми. При переході в наступну шкалу 

безперервного періоду перерахунок процентів, нарахованих за попередній період, не 

здійснюється. 

Залишок на поточному рахунку на ТП «Optimal» може бути нижче 500 001 грн. але 

нарахування процентів та відлік безперервного терміну починається тільки після 

досягнення суми 500 001 грн. Якщо залишок на рахунку склав менше 500 001 грн. (без 

врахування кошів зарахованих на рахунок протягом банківського дня) відлік 

безперервного періоду зупиняється. Якщо залишок на рахунку знову досяг чи 

перевищив 500 001 грн. (без врахування кошів зарахованих на рахунок протягом 

банківського дня) відлік безперервного періоду поновлюється. Тобто для того щоб 

період вважався безперервним в будь-який момент залишок коштів на рахунку 

повинен бути не нижче мінімальної суми. При переході в наступну шкалу 

безперервного періоду перерахунок процентів, нарахованих за попередній період, не 

здійснюється. 
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