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ПОВІДОМЛЕННЯ  

про внесення змін до Тарифів та Договору комплексного банківського обслуговування фізичних 

осіб 
 

Шановні Клієнти! 

 

АТ «АБ «РАДАБАНК» повідомляє про внесення змін до  тарифів на розрахункове обслуговування 

платіжних карток 

 

які вступають в дію з 01.04.2021 року. 

 

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 телефоном: 

0 800 500 999 

 

 

Більш детальніше щодо змін:  

  

https://www.radabank.com.ua/ua/maps/
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Карткові рахунки: 

 
1. Внесено зміни в тарифи за усіма тарифними планами, де оформлюється типи ПК: 

MasterCard Standard Debit, MasterCard Standard на MasterCard Standard Debit Contactless   
Maestro – випуск не передбачено. 

 

1. Відкриття рахунку, оформлення та обслуговування картки 

1.1. 
Відкриття рахунку та оформлення 

картки 

Миттєва MasterCard Standard Debit*/ 
MasterCard Standard Debit 

Contactless   

 

Maestro Не передбачено 

* - Згідно зі змінами правил МПС MasterCard, з платіжними картками типу MasterCard Standard Debit Банк працює 

до вичерпання кількості карток, що є в наявності.  Після цього оформлюються картки типу MasterCard Standard 

Debit Contactless.   
 

 

 
2. Підвищено тарифи за оформлення додаткової картки MasterCard Standard Debit Contactless  до 100 грн. за 

Тарифними планами, де є послуга з оформлення додаткових карток цього типу: 

Програма «Зарплата – Оптимальна»; 
Програма «Зарплата – Оптимальна V»; 

Програма «Зарплата –Вільна»; 

Програма «Зарплата стандарт»; 

Програма «Зарплата стандарт Debit V»  
Програма «Зарплата стандарт Debit» 

Програма «Зарплата RADA» 

Програма «Зарплатна RADA light» 
Програма «Зарплатна RADA super light» 

Програма «Розрахункова» 

Програма «Розрахункова +» 
Програма «Розрахункова V» 

Програма «Депозит» 

Програма «Сo-brand» 

Програма «Пенсійна (соціальна) картка» 
 

 

 
3. Підвищено тарифи за Заміну основної/додаткової картки в період дії за ініціативою Клієнта  MasterCard 

Standard Debit Contactless  до 60 грн. за Тарифними планами: 

Програма «Зарплата – Оптимальна»; 

Програма «Зарплата – Оптимальна V»; 
Програма «Зарплата –Вільна»; 

Програма «Зарплата стандарт»; 

Програма «Зарплата стандарт Debit V»  
Програма «Зарплата стандарт Debit» 

Програма «Зарплата RADA» 

Програма «Зарплатна RADA light» 
Програма «Зарплатна RADA super light» 

Програма «Розрахункова +» 

Програма «Депозит» 

Програма «Сo-brand» 
Програма «Пенсійна (соціальна) картка» 

Докладніше в тарифах в додатках.  

 

 

 

4. Внесено зміни в п. 4.3., зазначених тарифів в наступній редакції 
Програма «Зарплата – Оптимальна»,  

Програма «Зарплата – Оптимальна ПЛЮС»,  

Програма «Зарплата – Оптимальна V» 

Програма «Зарплата стандарт Debit V» 
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Програма «Зарплата стандарт Debit» 

Програма «Розрахункова» 
Програма «Розрахункова +» 

Програма «Розрахункова V» 

 

Тарифи з 01.04.2021: 

4. Отримання готівки 

4.3. 
В банкоматах та касах інших банків на території України з використанням 

картки: В день надання 
послуги. Без 

урахування 

додаткових комісій 

інших банків, в 
обладнанні яких 

здійснюється операція 

4.3.1. 

в 

банкомат

ах 

Перші три операції  з 

отримання готівки в 

календарному місяці 

Не тарифікується 

Четверта та наступні операції з 
отримання готівки в 

календарному місяці 

0,75%, але не менше 5 грн 

4.3.2. в касах 1% + 5 грн 

 

Тарифи до 01.04.2021: 

4. Отримання готівки 

4.3. 
В банкоматах та касах інших банків на території України з використанням 

картки: 
В день надання 

послуги. Без 

урахування 

додаткових комісій 
інших банків, в 

обладнанні яких 

здійснюється 
операція 

4.3.1. 
в 
банкомат

ах 

Перші три операції  з 

отримання готівки в 

календарному місяці 

Не тарифікується 

Четверта та наступні операції 
з отримання готівки в 

календарному місяці 

0,5%, але не менше 2,50 грн 

4.3.2. в касах 1% + 5 грн 

 
 

 

5. Внесено зміни в п. 4.3. Тарифів Програма «Зарплата стандарт»: 

 

Тарифи з 01.04.2021: 

  4. Отримання готівки 

4.3. 
В банкоматах та касах інших банків на території України з 

використанням картки В день надання послуги. Без 

урахування додаткових комісій 
інших банків, в обладнанні яких 

здійснюється операція 

4.3.1. 
в 
банкоматах 

Maestro 

1,5%  + 5 грн 

 
MasterCard Standard 

4.3.2. в касах 
MasterCard Gold Contactless 

 

Тарифи до 01.04.2021: 

4. Отримання готівки 

4.3. 
В банкоматах та касах інших банків на території України з використанням 
картки 

В день надання 

послуги. Без 
урахування 

додаткових комісій 

інших банків, в 

обладнанні яких 
здійснюється операція 

4.3.1. в банкоматах 
Maestro 1,5%  + 5 грн 

MasterCard Standard 1,3% + 5 грн 

4.3.2. в касах MasterCard Gold 

Contactless 
1,2% + 4 грн 

 
 

6. Внесено зміни в п. 4.3. зазначених тарифів в наступній редакції: 

Програма «Зарплата RADA» 

Програма «Зарплатна RADA light» 
Програма «Зарплатна RADA super light» 
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Тарифи з 01.04.2021: 

4. Отримання готівки 

4.3. 
В банкоматах та касах інших банків на території України з використанням 
картки: 

В день надання 

послуги. Без 
урахування 

додаткових комісій 

інших банків, в 

обладнанні яких 
здійснюється 

операція 

4.3.1. в банкоматах: 

Перша операція з отримання  

готівки в календарному місяці 
Не тарифікується 

Друга та наступні операції з 
отримання  

готівки  в календарному місяці 
1,5% + 5 грн 

4.3.2. в касах 

 

Тарифи до 01.04.2021: 

4. Отримання готівки 

4.3. 
В банкоматах та касах інших банків на території України з використанням 

картки 

В день надання послуги. 

Без урахування 
додаткових комісій 

інших банків, в 

обладнанні яких 
здійснюється операція 

4.3.1. в банкоматах: 

4.3.1.1. 
Перша операція з отримання готівки в 
календарному місяці 

Не тарифікується 

4.3.1.2. 

Друга та наступні 

операції з отримання 

готівки  в 
календарному місяці 

MasterCard Standard Debit 1,3% + 5грн 

4.3.2. та в касах: MasterCard Gold 

Contactless 
1,2% + 4 грн 

 
 

 

7. Внесено зміни в п. 4.4. у наступній редакції за усіма тарифними планами, де передбачена ця послуга: 

 

Тарифи з 01.04.2021: 

4. Отримання готівки 

4.4. 
В банкоматах та касах інших банків 
за межами України з використанням 

картки 

в банкоматах 1,5% + 100 грн  

в касах 2% + 200 грн 

 

Тарифи до 01.04.2021:  

4. Отримання готівки 

4.4. 

В банкоматах та касах інших банків 

за межами України з використанням 

картки 

в банкоматах 1,5%, але не менше 70 грн  

в касах 1,5%, але не менше 185 грн 

 
 

8. Внесено зміни в п. 4.5. у наступній редакції за усіма тарифними планами, де передбачена платність цієї 

послуги: 

 

Тарифи з 01.04.2021: 
4.5. В касах АТ «АБ «РАДАБАНК» без 

використання картки та/або ПІН-коду 
1%, але не менше 20 грн В день надання послуги 

 

Тарифи до 01.04.2021: 
4.5. В касах АТ «АБ «РАДАБАНК» без 

використання картки та/або ПІН-коду 
0,5%, але не менше 10 грн В день надання послуги 
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9. Внесено зміни в п. 4.1. у наступній редакції за тарифами Програма «Вільний Internet»: 
 

Тарифи з 01.04.2021: 

4. Отримання готівки 

4.1. 
Отримання готівки в касах АТ «АБ 

«РАДАБАНК» 

1,2%, але не менше 20 грн В день надання 

послуги. 

 

Тарифи до 01.04.2021: 

4. Отримання готівки 

4.1. 
Отримання готівки в касах АТ «АБ 

«РАДАБАНК» 

1% В день надання 

послуги. 

 

 
 

10. Внесено зміни в п. 4.3. у наступній редакції за тарифами Програма «Електронний гаманець», Програма 

«Електронний гаманець– лояльність», Кредитка «Актив – лояльність»: 

 

Тарифи з 01.04.2021:  

4. Отримання готівки 

4.3. 

В банкоматах та 
касах інших банків 

на території 

України з 

використанням 
картки 

в банкоматах 

1,5% + 5 грн 

В день надання послуги. Без 
урахування додаткових комісій 

інших банків, в обладнанні 

яких здійснюється операція в касах 

 

Тарифи до 01.04.2021:  

4. Отримання готівки 

4.3. 

В банкоматах та касах 

інших банків на 

території України з 

використанням картки 

в банкоматах 

1,2% + 4 грн 

В день надання послуги. Без 

урахування додаткових комісій 

інших банків, в обладнанні яких 

здійснюється операція 
в касах 

 
 

11. Внесено зміни в п. 4.3. у наступній редакції за тарифами Пакет послуг «Преміум - все враховано», Пакет 

послуг «Преміум лояльність -все враховано», Пакет «Преміум-легкий», Пакет «Преміум лояльність-легкий», 
Пакет послуг «Преміум-поРАДА», Пакет для VIP-клієнтів «Platina»: 

 

Тарифи з 01.04.2021:  

4. Отримання готівки 

4.3. 
В банкоматах та касах інших банків на території України з використанням 

картки: 
В день надання послуги. 

Без урахування 

додаткових комісій інших 
банків, в обладнанні яких 

здійснюється операція 
4.3.1. 

в 

банкомат

ах 

Перша операція з отримання 
готівки в календарному місяці 

Не тарифікується 
 

Друга та наступні операції з 

отримання готівки в 
календарному місяці 

1,4% + 5 грн 

в касах 

 

Тарифи до 01.04.2021:  
4. Отримання готівки 

4.3. 
В банкоматах та касах інших банків на території України з використанням 

картки: 

В день надання 

послуги. Без 
урахування 

додаткових комісій 

інших банків, в 

обладнанні яких 
здійснюється 

операція 

4.3.1. 

в 

банкома
тах 

Перша операція з отримання готівки в 
календарному місяці 

Не тарифікується 
 

Друга та наступні операції з отримання готівки 

в календарному місяці 
1,2% + 4 грн 

в касах 
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12. Внесено зміни в п. 4.3. у наступній редакції за тарифами Пакет послуг «Еліт»: 

 

Тарифи з 01.04.2021: 
4. Отримання готівки 

4.3. 
В банкоматах та касах інших банків на території України з 
використанням картки: 

В день надання послуги. Без 

урахування додаткових 
комісій інших банків, в 

обладнанні яких 

здійснюється операція 
4.3.1. 

в банкоматах 

Перша операція з 

отримання готівки в 
календарному місяці 

Не тарифікується 

 

Друга та наступні операції 

з отримання готівки в 

календарному місяці 
1,3% + 5 грн 

в касах 

 

Тарифи до 01.04.2021: 
4. Отримання готівки 

4.3. 
В банкоматах та касах інших банків на території України з 

використанням картки: 

В день надання послуги. Без 

урахування додаткових 
комісій інших банків, в 

обладнанні яких здійснюється 

операція 
4.3.1. 

в банкоматах 

Перша операція з 
отримання готівки в 

календарному місяці 

Не тарифікується 

 

Друга та наступні 

операції з отримання 
готівки в календарному 

місяці 
1,2% + 4 грн 

в касах 

 
 

 

13. Внесено зміни в п. 1.1. Загальних Тарифів АТ «АБ «РАДАБАНК» на ведення та обслуговування рахунків 
фізичних осіб: 

 

Тарифи з 01.04.2021: 
№ п/п Найменування послуги Тариф Примітки 

1.1. Операції на валютному ринку України:  

1.1.1. 

Продаж на міжбанківському валютному 

ринку валюти (крім російського рубля)  

0,5%, але не 

менше 150 

грн. 

Від суми 

операції в валюті 

в еквіваленті 

національної 

валюти України 

за курсом Банку 

на момент 

списання комісії 

1.1.3. 
Купівля на міжбанківському валютному 

ринку 

0,5%, але не 

менше 150 

грн. 

1.1.4. 

Конверсія однієї іноземної валюти в іншу 

(якщо російський рубль не є однією із 

сторін в парі валют) за фактичним курсом  

0,5%, але не 

менше 150 

грн. 
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Тарифи до 01.04.2021:  

№ п/п Найменування послуги Тариф Примітки 

1.1. Операції на валютному ринку України:  

1.1.1. 

Продаж на міжбанківському валютному 

ринку валюти (крім російського рубля)  

0,25%, але не 

менше 150 

грн. 

Від суми 

операції в 

валюті в 

еквіваленті 

національної 

валюти України 

за курсом Банку 

на момент 

списання комісії 

1.1.3. 
Купівля на міжбанківському валютному 

ринку 

0,25%, але не 

менше 150 

грн. 

1.1.4. 

Конверсія однієї іноземної валюти в іншу 

(якщо російський рубль не є однією із 

сторін в парі валют) за фактичним курсом  

0,15%, але не 

менше 150 

грн. 

 

 

 

14. Внесено зміни в п. 2.18. Загальних Тарифів АТ «АБ «РАДАБАНК» на ведення та обслуговування 
рахунків фізичних осіб: 

 

Тарифи з 01.04.2021: 
2.18. Оформлення та обслуговування тимчасової картки до рахунку:  

2.18.1. 

Оформлення тимчасової миттєвої картки 

MasterCard Standard Debit*/ MasterCard 

Standard Debit Contactless  до рахунку 

60 грн.  

Період дії картки 30 

календарних днів з 
моменту активації (але не 

більше строку дії основної 

картки). По закінченню 

цього періоду картка 
блокується Банком. 

2.18.2. Річне обслуговування тимчасової картки Не тарифікується  

 

Тарифи до 01.04.2021: 
2.18. Оформлення та обслуговування тимчасової картки до рахунку:  

2.18.1. 
Оформлення тимчасової миттєвої картки 

MasterCard Standard Debit до рахунку 
50 грн.  

Період дії картки 30 

календарних днів з 
моменту активації (але не 

більше строку дії основної 

картки). По закінченню 

цього періоду картка 
блокується Банком. 

2.18.2. Річне обслуговування тимчасової картки Не тарифікується  

 

 


