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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 та поточних рахунків 

 

які вступають в дію з 16.11.2020 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/
https://www.radabank.com.ua/ua/maps/
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Карткові рахунки:  

1. Внесено зміни в п. у п. 5.3.3. до нижчезазначених тарифів на розрахункове обслуговування платіжних карток в гривні, а саме:  

 

Тарифний план 

програма "Електронний гаманець" 

пакет послуг «RADAcard» 

програма «Пенсійна (соціальна) картка»  

програма «Зарплата стандарт»  

програма «Зарплата стандарт Debit V»  

програма «Зарплата стандарт Debit»  

програма «Зарплата – Оптимальна» 

програма «Зарплата – Оптимальна ПЛЮС» 

програма «Зарплата – Оптимальна V» 

програма «Зарплата –Вільна» 

програма «Депозит» 

програма «Розрахункова +»  

програма «Розрахункова V»  

програма «Розрахункова»  

програма «Вільний Internet» 

програма «IT Card» 

пакет «Преміум-поРАДА» 

програма «ReForm» 

програми за якими відкриття нових договорів та перевипуск діючих карток на новий строк припинено 
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Тарифи з 16.11.2020: 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах 

Банку та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги 

«Регулярні платежі» 

Розпорядження оформлені в 

підрозділах Банку* 

Розпорядження оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі 

письмових заяв/доручень 

Клієнта/договірне списання, 

оформлених в підрозділах 

Банк 

5.3.3. 

на рахунки 

відкриті в 

інших банках 

сума менш ніж 500 000,01 грн. 
1%, але не менше 

30 грн. та не більше 1000 грн. 

0,75%, але не 

менше 10 грн. та не більше 750 грн. 

 

сума більш ніж 500 000,01 грн. 0,2% 0,15%  

 

 

Тарифи до 16.11.2020: 

 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах 

Банку та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги 

«Регулярні платежі» 

Розпорядження оформлені в 

підрозділах Банку* 

Розпорядження оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі 

письмових заяв/доручень 

Клієнта/договірне 

списання, оформлених в 

підрозділах Банк 

5.3.3. 

на рахунки 

відкриті в 

інших банках 

сума менш ніж 1 000 000,01 грн. 
1%, але не менше 

15 грн. та не більше 700 грн. 

0,75%, але не 

менше 7 грн. та не більше 500 грн. 

 

сума більш ніж 1 000 000,01 грн. 0,07% 0,05%  
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2. Внесено зміни в п. 5.3.2.2. до нижчезазначених тарифів на розрахункове обслуговування платіжних карток в гривні, а саме:  

 

Тарифний план 

програма "Електронний гаманець" 

пакет послуг «RADAcard» 

програма «Пенсійна (соціальна) картка»  

програма «Зарплата стандарт»  

програма «Зарплата стандарт Debit V»  

програма «Зарплата стандарт Debit»  

програма «Зарплата – Оптимальна» 

програма «Зарплата – Оптимальна ПЛЮС» 

програма «Зарплата – Оптимальна V» 

програма «Зарплата –Вільна» 

програма «Депозит» 

програма «Розрахункова +»  

програма «Розрахункова V»  

програма «Розрахункова»  

програма «Вільний Internet» 

програма «IT Card» 

програма «Сo-brand» 

пакет «Преміум-поРАДА» 

програма «ReForm» 

програми за якими відкриття нових договорів та перевипуск діючих карток на новий строк припинено 
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Тарифи з 16.11.2020: 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах 

Банку та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги 

«Регулярні платежі» 

Розпорядження оформлені в 

підрозділах Банку* 

Розпорядження оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі 

письмових 

заяв/доручень 

Клієнта/договірне 

списання, оформлених 

в підрозділах Банк 

5.3.2.2 

на рахунки на 

рахунки Клієнтів - 

суб'єктів 

господарювання 

та самозайнятих 

осіб, відкриті в АТ 

«АБ 

«РАДАБАНК» 

сума менш ніж 500 000,01 грн. 

0,5%, але не 

менше 30 грн. та не більше 750 

грн. 

0,3%, але не 

менше 5 грн. та не більше 500 грн. 

 

сума більш ніж 500 000,01 грн. 0,15% 0,1% 

 

 

 

Тарифи до 16.11.2020: 

 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі розпоряджень 

Клієнта, оформлених в підрозділах Банку та з використанням 

системи дистанційного обслуговування рахунку RB24 та послуги 

«Регулярні платежі» 

Розпорядження 

оформлені в підрозділах 

Банку* 

Розпорядження оформлені 

в RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі 

письмових 

заяв/доручень 

Клієнта/договірне 

списання, оформлених в 

підрозділах Банк 

5.3.2.2 

на рахунки на рахунки 

Клієнтів - суб'єктів 

господарювання та 

самозайнятих осіб, відкриті в 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 

сума менш ніж 1 000 000,01 грн. 

0,5%, але не менше 15 грн. 

0,3%, але не менше 5 грн. та 

не більше 500 грн. 

 

сума більш ніж 1 000 000,01 грн. 0,05% 
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3. Внесено зміни у п. 5.3.3. до Тарифів на розрахункове обслуговування платіжних карток Пакет послуг «Еліт» в гривні, а саме:  

 

Тарифи з 16.11.2020: 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах 

Банку та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги 

«Регулярні платежі» 

Розпорядження оформлені в 

підрозділах Банку* 

Розпорядження оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі 

письмових заяв/доручень 

Клієнта/договірне списання, 

оформлених в підрозділах 

Банк 

5.3.3. 

на рахунки 

відкриті в 

інших банках 

сума менш ніж 500 000,01 грн. 
1%, але не менше 

30 грн. та не більше 500 грн. 

0,75%, але не 

менше 10 грн. та не більше 400 грн. 

 

сума більш ніж 500 000,01 грн. 0,1% 0,08%  

 

 

Тарифи з 16.11.2020: 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах 

Банку та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги 

«Регулярні платежі» 

Розпорядження оформлені в 

підрозділах Банку* 

Розпорядження оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі 

письмових заяв/доручень 

Клієнта/договірне 

списання, оформлених в 

підрозділах Банк 

5.3.3. 

на рахунки 

відкриті в 

інших банках 

сума менш ніж 1 000 000,01 грн. 
1%, але не менше 

15 грн. та не більше 700 грн. 

0,75%, але не 

менше 7 грн. та не більше 500 грн. 

 

сума більш ніж 1 000 000,01 грн. 0,07% 0,05%  
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4. Внесено зміни у п. 5.3.2.2. до Тарифів на розрахункове обслуговування платіжних карток Пакет послуг «Еліт» в гривні, а саме:  

 

Тарифи з 16.11.2020: 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі розпоряджень 

Клієнта, оформлених в підрозділах Банку та з використанням 

системи дистанційного обслуговування рахунку RB24 та послуги 

«Регулярні платежі» 

Розпорядження 

оформлені в підрозділах 

Банку* 

Розпорядження оформлені 

в RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі 

письмових 

заяв/доручень 

Клієнта/договірне 

списання, оформлених 

в підрозділах Банк 

5.3.2.2 

на рахунки на рахунки 

Клієнтів - суб'єктів 

господарювання та 

самозайнятих осіб, відкриті в 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 

сума менш ніж 500 000,01 грн. 

0,5%, але не 

менше 30 грн. та не більше 

400 грн. 

0,3%, але не 

менше 5 грн. та не більше 350 

грн. 

 

сума більш ніж 500 000,01 грн. 0,08% 0,07% 
 

 

 

Тарифи до 16.11.2020: 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі розпоряджень 

Клієнта, оформлених в підрозділах Банку та з використанням 

системи дистанційного обслуговування рахунку RB24 та послуги 

«Регулярні платежі» 

Розпорядження 

оформлені в підрозділах 

Банку* 

Розпорядження оформлені 

в RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі 

письмових 

заяв/доручень 

Клієнта/договірне 

списання, оформлених в 

підрозділах Банк 

5.3.2.2 

на рахунки на рахунки 

Клієнтів - суб'єктів 

господарювання та 

самозайнятих осіб, відкриті в 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 

сума менш ніж 1 000 000,01 грн. 

0,5%, але не менше 15 грн. 

0,3%, але не менше 5 грн. та 

не більше 500 грн. 

 

сума більш ніж 1 000 000,01 грн. 0,05% 
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5. Внесено зміни у п. 5.3.3. до нижчезазначених Тарифів на розрахункове обслуговування платіжних карток в гривні, а саме:  

 

Тарифний план 

пакет для VIP-клієнтів «Platina» 

пакет послуг «Преміум-все враховано» 

пакет послуг «Преміум-легкий» 

 

Тарифи з 16.11.2020: 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах 

Банку та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги 

«Регулярні платежі» 

Розпорядження оформлені в 

підрозділах Банку* 

Розпорядження оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі 

письмових заяв/доручень 

Клієнта/договірне списання, 

оформлених в підрозділах 

Банк 

5.3.3. 

на рахунки 

відкриті в 

інших банках 

сума менш ніж 500 000,01 грн. 
1%, але не менше 

30 грн. та не більше 750 грн. 

0,75%, але не 

менше 10 грн. та не більше 650 грн. 

 

сума більш ніж 500 000,01 грн. 0,15% 0,13%  

 

Тарифи до 16.11.2020: 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах 

Банку та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги 

«Регулярні платежі» 

Розпорядження оформлені в 

підрозділах Банку* 

Розпорядження оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі 

письмових заяв/доручень 

Клієнта/договірне 

списання, оформлених в 

підрозділах Банк 

5.3.3. 

на рахунки 

відкриті в 

інших банках 

сума менш ніж 1 000 000,01 грн. 
1%, але не менше 

15 грн. та не більше 700 грн. 

0,75%, але не 

менше 7 грн. та не більше 500 грн. 

 

сума більш ніж 1 000 000,01 грн. 0,07% 0,05%  
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6. Внесено зміни у п. 5.3.2.2. до нижчезазначених Тарифів на розрахункове обслуговування платіжних карток в гривні, а саме:  

 

Тарифний план 

пакет для VIP-клієнтів «Platina» 

пакет послуг «Преміум-все враховано» 

пакет послуг «Преміум-легкий» 

 

Тарифи з 16.11.2020: 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах 

Банку та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги 

«Регулярні платежі» 

Розпорядження оформлені в 

підрозділах Банку* 

Розпорядження оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі 

письмових 

заяв/доручень 

Клієнта/договірне 

списання, оформлених 

в підрозділах Банк 

5.3.2.2 

на рахунки на 

рахунки Клієнтів - 

суб'єктів 

господарювання 

та самозайнятих 

осіб, відкриті в АТ 

«АБ 

«РАДАБАНК» 

сума менш ніж 500 000,01 грн. 

0,5%, але не 

менше 30 грн. та не більше 650 

грн. 

0,3%, але не 

менше 5 грн. та не більше 450 грн. 

 

сума більш ніж 500 000,01 грн. 0,13% 0,09% 

 

 

Тарифи до 16.11.2020: 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі розпоряджень 

Клієнта, оформлених в підрозділах Банку та з використанням 

системи дистанційного обслуговування рахунку RB24 та послуги 

«Регулярні платежі» 

Розпорядження 

оформлені в підрозділах 

Банку* 

Розпорядження оформлені 

в RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі 

письмових 

заяв/доручень 

Клієнта/договірне 

списання, оформлених в 

підрозділах Банк 

5.3.2.2 

на рахунки на рахунки 

Клієнтів - суб'єктів 

господарювання та 

самозайнятих осіб, відкриті в 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 

сума менш ніж 1 000 000,01 грн. 

0,5%, але не менше 15 грн. 

0,3%, але не менше 5 грн. та 

не більше 500 грн. 

 

сума більш ніж 1 000 000,01 грн. 0,05% 
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7.  Внесено зміни у п. 5.3.3. до Тарифів на розрахункове обслуговування платіжних карток Програма «Сo-brand» в гривні, а саме: 

 

 

 

Тарифи з 16.11.2020: 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах 

Банку та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги 

«Регулярні платежі» 

Розпорядження оформлені в 

підрозділах Банку* 

Розпорядження оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі 

письмових заяв/доручень 

Клієнта/договірне списання, 

оформлених в підрозділах 

Банк 

5.3.3. 

на рахунки 

відкриті в 

інших банках 

сума менш ніж 50 000,01 грн. 
1%, але не менше 30 грн.  

Не тарифікується 
 

сума більш ніж 50 000,01 грн. 1%  

 

Тарифи до 16.11.2020: 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах 

Банку та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги 

«Регулярні платежі» 

Розпорядження оформлені в 

підрозділах Банку* 

Розпорядження оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі 

письмових заяв/доручень 

Клієнта/договірне 

списання, оформлених в 

підрозділах Банк 

5.3.3. 

на рахунки 

відкриті в 

інших банках 

сума менш ніж 50 000,01 грн. 
1%, але не менше 

15 грн. та не більше 700 грн. 
Не тарифікується 

 

сума більш ніж 50 000,01 грн. 0,07% 1%, але не менше 15 грн.  
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7. Внесено зміни до п. 5.3.2.1. до нижчезазначених Тарифів на розрахункове обслуговування платіжних карток в гривні, а саме: 

 

 

Тарифний план 

програма "Електронний гаманець" 

програма «Пенсійна (соціальна) картка»  

програма «Зарплата стандарт»  

програма «Зарплата стандарт Debit V»  

програма «Зарплата стандарт Debit»  

Програма «Зарплата – Оптимальна» 

Програма «Зарплата – Оптимальна ПЛЮС» 

Програма «Зарплата – Оптимальна V» 

Програма «Зарплата –Вільна» 

програма «Депозит» 

програма «Розрахункова +»  

програма «Розрахункова V»  

програма «Розрахункова»  

програма «Вільний Internet» 

пакет послуг «Еліт» 

пакет для VIP-клієнтів «Platina» 

пакет «Преміум-поРАДА» 

пакет «Преміум-все враховано» 

пакет «Преміум-легкий» 

Програма «IT Card» 

Програма «Сo-brand» 

програми за якими відкриття нових договорів та перевипуск діючих карток на новий строк припинено 
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Тарифи з 16.11.2020: 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі розпоряджень Клієнта, 

оформлених в підрозділах Банку та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги «Регулярні платежі» 

Розпорядження оформлені 

в RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі письмових 

заяв/доручень Клієнта/договірне 

списання, оформлених в підрозділах 

Банк 

5.3.2.1. 
на рахунки інших Клієнтів – фізичних осіб та інші внутрішньобанківські 

рахунки, відкриті в АТ «АБ «РАДАБАНК» 
Не тарифікується 

 

 

Тарифи до 16.11.2020: 

 

 Найменування послуги Тариф Примітки 

5.3. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі розпоряджень Клієнта, 

оформлених в підрозділах Банку та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги «Регулярні платежі» 

Розпорядження оформлені 

в RB24/регулярні платежі 

*зокрема на підставі письмових 

заяв/доручень Клієнта/договірне 

списання, оформлених в підрозділах 

Банк 

5.3.2.1. 
на рахунки інших Клієнтів – фізичних осіб та інші внутрішньобанківські 

рахунки, відкриті в АТ «АБ «РАДАБАНК» 
3 грн. 
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Поточні рахунки: 

1. Тарифні пакети «Базовий», Розрахунковий V. 

Тарифи з 16.11.2020: 

 

 

4.1. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах Банку та 

з використанням системи дистанційного обслуговування 

рахунку RB24 та послуги «Регулярні платежі» 

Розпорядження, оформлені в підрозділах 

Банку 

Розпорядження, оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

4.1.1.1  на рахунки відкриті в інших банках 

до 500 000,00 грн. (включно) - 1% від 

суми, але не менше 20 грн. та не 

більше 1000 грн.;  

понад 500 000,01 грн. – 0,2% від 

суми 

 до 500 000,00 грн. (включно) - 

0,75% від суми, але не менше 10 

грн. та не більше 750 грн.; 

  понад 500 000,01 грн. – 0,15% 

від суми 

4.1.3.2. 
на рахунки Клієнтів - суб'єктів господарювання та 

самозайнятих осіб, відкриті в АТ «АБ «РАДАБАНК» 

до 500 000,00 грн. (включно) - 0,5% 

від суми, але не менше 20 грн. та не 

більше 750 грн.; 

 понад 500 000,01 грн. – 0,15 % від 

суми 

 до 500 000,00 грн. (включно) - 

0,3% від суми, але не менше 5 грн. 

та не більше 500 грн.;  

 понад 500 000,01 грн. – 0,1 % від 

суми. 

 

Тарифи до 16.11.2020: 

 
4.1. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах Банку 

та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги «Регулярні 

платежі» 

Розпорядження, оформлені в підрозділах 

Банку  

Розпорядження, оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

4.1.1.1  на рахунки відкриті в інших банках 

до 1000000,00 грн. (включно) - 1% від 

суми, але не менше 20 грн. та не більше 

700 грн.;  

понад 1000000,01 грн. – 0,07% від суми 

 до 1000000,00 грн. (включно) - 

0,75% від суми, але не менше 7 грн. та 

не більше 500 грн.; 

  понад 1000000,01 грн. – 0,05% від 

суми 

4.1.3.2. 

на рахунки Клієнтів - суб'єктів господарювання та самозайнятих 

осіб, відкриті в АТ «АБ «РАДАБАНК» 

до 1000000,00 грн. (включно) - 0,4% від 

суми, але не менше 20 грн. та не більше 

500 грн.; 

 понад 1000000,01 грн. – 0,05 % від суми 

 до 1000000,00 грн. (включно) - 0,3% 

від суми, але не менше 5 грн. та не 

більше 500 грн.;  

 понад 1000000,01 грн. – 0,05 % від 

суми. 

2. Тарифний пакет «Безготівковий» 
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Тарифи з 16.11.2020: 

 

 

4.1. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах Банку 

та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги «Регулярні 

платежі» 

Розпорядження, оформлені в підрозділах 

Банку 

Розпорядження, оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

4.1.1.1  на рахунки відкриті в інших банках 

до 500 000,00 грн. (включно) - 1% від 

суми, але не менше 20 грн. та не 

більше 1000 грн.;  

понад 500 000,01 грн. – 0,2% від суми 

 до 500 000,00 грн. (включно) - 

0,75% від суми, але не менше 10 

грн. та не більше 750 грн.; 

  понад 500 000,01 грн. – 0,15% від 

суми 

4.1.3.2. 

на рахунки Клієнтів - суб'єктів господарювання та 

самозайнятих осіб, відкриті в АТ «АБ «РАДАБАНК» 

до 500 000,00 грн. (включно) - 0,75% 

від суми, але не менше 20 грн. та не 

більше 750 грн.; 

 понад 500 000,01 грн. – 0,15 % від 

суми 

 до 500 000,00 грн. (включно) - 

0,5% від суми, але не менше 5 грн. 

та не більше 500 грн.;  

 понад 500 000,01 грн. – 0,1 % від 

суми. 

Тарифи до 16.11.2020: 

 

4.1. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах Банку 

та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги «Регулярні 

платежі» 

Розпорядження, оформлені в підрозділах 

Банку 

Розпорядження, оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

4.1.1.1  на рахунки відкриті в інших банках 

до 1000000,00 грн. (включно) - 1% від 

суми, але не менше 20 грн. та не 

більше 700 грн.;  

понад 1000000,01 грн. – 0,07% від 

суми 

 до 1000000,00 грн. (включно) 

- 1% від суми, але не менше 7 

грн. та не більше 700 грн.; 

  понад 1000000,01 грн. – 

0,07% від суми 

4.1.3.2. 

на рахунки Клієнтів - суб'єктів господарювання та 

самозайнятих осіб, відкриті в АТ «АБ «РАДАБАНК» 

до 1000000,00 грн. (включно) - 0,75% 

від суми, але не менше 20 грн. та не 

більше 700 грн.;  

понад 1000000,01 грн. – 0,07 % від 

суми 

 до 1000000,00 грн. (включно) 

- 0,75% від суми, але не менше 

5 грн. та не більше 700 грн.; 

  понад 1000000,01 грн. – 0,07 

% від суми. 

 

3. Тарифний пакет «Нотаріальний» 
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Тарифи з 16.11.2020: 

 

 

4.1. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах Банку 

та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги «Регулярні 

платежі» 

Розпорядження, оформлені в підрозділах 

Банку 

Розпорядження, оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

4.1.1.1  на рахунки відкриті в інших банках 

до 500 000,00 грн. (включно) - 1% від 

суми, але не менше 20 грн. та не 

більше 1000 грн.;  

понад 500 000,01 грн. – 0,2% від суми 

 до 500 000,00 грн. (включно) - 

0,75% від суми, але не менше 10 

грн. та не більше 750 грн.; 

  понад 500 000,01 грн. – 0,15% від 

суми 

 

Тарифи до 16.11.2020: 

 

 

4.1. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі 

розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах Банку 

та з використанням системи дистанційного 

обслуговування рахунку RB24 та послуги «Регулярні 

платежі» 

Розпорядження, оформлені в підрозділах 

Банку 

Розпорядження, оформлені в 

RB24/регулярні платежі 

4.1.1.1  на рахунки відкриті в інших банках 

до 1000000,00 грн. (включно) - 1% від 

суми, але не менше 20 грн. та не 

більше 700 грн.;  

понад 1000000,01 грн. – 0,07% від 

суми 

 до 1000000,00 грн. (включно) - 

0,75% від суми, але не менше 7 грн. 

та не більше 500 грн.; 

  понад 1000000,01 грн. – 0,05% 

від суми 

 

 

 

 

 

4. Тарифні пакети «Базовий», «Нотаріальний» 
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Тарифи з 16.11.2020: 

 

 

4.1. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі розпоряджень Клієнта, 

оформлених в підрозділах Банку та з використанням системи 

дистанційного обслуговування рахунку RB24 та послуги «Регулярні 

платежі» 

Розпорядження, оформлені в RB24/регулярні платежі 

4.1.3.1. 
на рахунки інших Клієнтів – фізичних осіб та інші внутрішньобанківські 

рахунки, відкриті в АТ «АБ «РАДАБАНК» 
Не тарифікується 

 

 

Тарифи до 16.11.2020: 

 

 

4.1. 

Проведення переказу коштів з рахунку на підставі розпоряджень Клієнта, 

оформлених в підрозділах Банку та з використанням системи 

дистанційного обслуговування рахунку RB24 та послуги «Регулярні 

платежі» 

Розпорядження, оформлені в RB24/регулярні платежі 

4.1.3.1. 
на рахунки інших Клієнтів – фізичних осіб та інші внутрішньобанківські 

рахунки, відкриті в АТ «АБ «РАДАБАНК» 
3 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 


