
 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про внесення змін до Тарифів та Договору комплексного банківського обслуговування 

фізичних осіб 

 

Шановні Клієнти! 

 

АТ «АБ «РАДАБАНК» повідомляє про внесення змін, які вступають в дію з 01.11.2019 року: 

 

1. До умов нарахування відсотків на щоденний пасивний залишок за картковими продуктами  

(п.6.1 Тарифів «Проценти, що нараховуються на залишок коштів на рахунку»):  

 

Банківський продукт 
Пункт 

тарифів 

Відсоткова річна ставка, % 

UAH USD/EUR 

Пакет послуг «Еліт» 
 

6.1.1. на суму менш ніж 300,01  0% на суму менш ніж 10,01  0% 

6.1.2. на суму більш ніж 300,01  10% на суму більш ніж 10,01  1,5%/0,5% 

Пакет послуг «RADAcard» Gold 

Пакет «Преміум-все враховано» 

Пакет «Преміум-легкий» 

Пакет для VIP-клієнтів «Platina» 

 

Програма «Пенсійна (соціальна) 

картка» 

6.1.1. 

 

на суму менш ніж 300,01  0% на суму менш ніж 10,01  0% 

6.1.2. на суму більш ніж 300,01  8% на суму більш ніж 10,01  1,5%/0,5% 

Не передбачено 

Програма "Електронний гаманець" 
6.1.1. на суму менш ніж 300,01  0% на суму менш ніж 10,01  0% 

6.1.2. на суму більш ніж 300,01  7% на суму більш ніж 10,01  1,5%/0,5% 

Пакет послуг «RADAcard» Standard 
6.1.1. на суму менш ніж 300,01  0% на суму менш ніж 10,01  0% 

6.1.2. на суму більш ніж 300,01  5% на суму більш ніж 10,01  1,5%/0,5% 

 

2. До Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб. Основні зміни: 

 Зміна умов щодо Комісії за річне обслуговування картки (Терміни та п. 6.23.1); 

 Зміна умов послуги СМС-інформування (п. 7.5.2.1.). 

 

З іншими змінами Ви маєте змогу ознайомитись у новій редакції ДКБО ФО.   

 

 

У разі незгоди із запропонованими змінами до Тарифів та умов Договору на обслуговування фізичних 

осіб Ви маєте право до дати вступу в силу змін розірвати договір без сплати додаткової комісії за його 

розірвання в порядку, передбаченому п. 18.2.3. Договору комплексного банківського обслуговування 

фізичних осіб. 

При наявності додаткових питань звертайтеся до працівників відділень АТ «АБ «РАДАБАНК» 

(перелік відділень можна знайти за цим посиланням) або в Центр обслуговування клієнтів за телефонами: 

0 800 500 999 

+38 0562-38-30-30 

http://www.radabank.com.ua/otdeleniya-i-bankomaty-1.html

