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ПОВІДОМЛЕННЯ  

про внесення змін до Тарифів 

в рамках Договору комплексного банківського обслуговування 

фізичних осіб  

 

Шановні Клієнти! 

 

АТ «АБ «РАДАБАНК» повідомляє про внесення змін до наступних тарифів АТ «АБ 

«РАДАБАНК» на ведення та обслуговування рахунків фізичних осіб, які вступають в дію з 

01.11.2021 

 

 

1. Змінено тарифну модель зазначених тарифних планів з «Програма» на «Пакет послуг» 

 

 

Тарифна модель з 01.11.2021 Діюча тарифна модель 

Пакет послуг «Зарплата стандарт»  Програма «Зарплата стандарт»  

Пакет послуг «Зарплата стандарт Debit V»  Програма «Зарплата стандарт Debit V»  

Пакет послуг «Зарплата стандарт Debit»  Програма «Зарплата стандарт Debit»  

Пакет послуг «Зарплата – Оптимальна» Програма «Зарплата – Оптимальна» 

Пакет послуг «Зарплата – Оптимальна ПЛЮС» Програма «Зарплата – Оптимальна ПЛЮС» 

Пакет послуг «Зарплата – Оптимальна V» Програма «Зарплата – Оптимальна V» 

Пакет послуг «Зарплата –Вільна» Програма «Зарплата –Вільна» 

 

 

2. Доповнено «Тарифи на розрахункове обслуговування платіжних карток» 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» новим розділом 8. «Овердрафт»:  

 

8. Овердрафт 

Набір послуг пакету включає в себе «Овердрафт для Клієнтів, які обслуговуються в рамках 

зарплатних проектів Банку», що встановлюється Клієнту на умовах ДКБО ФО 

Інформація про істотні характеристики пакета банківських послуг (посилання на розділ на сайті) 

 

 

 

 

 

3. Доповнено Розділ 3 «Поповнення рахунку» «Тарифів на розрахункове обслуговування 

платіжних карток» нижчезазначених тарифних планів роздрібного сегменту новим пунктом 3.4. 

В зв`язку з чим пункти 3.4. та 3.5. вважати відповідно пунктами 3.5. та 3.6.

https://www.radabank.com.ua/ua/publichnye-dogovory-dlya-chastnyh-lic/
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3. Поповнення рахунку 

3.4. 

Безготівковим 

переказом з рахунків 

2620 інших клієнтів-

фізичних осіб, 

відкриті в 

АТ «АБ «РАДАБАН

К» 

сума всіх зарахувань на 

день менш ніж 100 

000,00 грн 

Не тарифікується 

Враховується сума всіх 

безготівкових зарахувань на рахунок 

за операційний день з рахунків 2620 

інших клієнтів-фізичних осіб, що 

відкриті в Банку. 

У разі перевищення безоплатного 

ліміту, комісія нараховується на 

різницю між сумою операції та 

безоплатним лімітом. Комісія 

стягується за кожну операцію.  

сума всіх зарахувань на 

день більш ніж 100 

000,00 грн 

0,1%, але не менше 100 грн 

3.5. Безготівковим переказом з інших рахунків 

(крім рахунків п. 3.3. та 3.4.) 
Не тарифікується 

 

3.6. 
Поповнення рахунку через систему 
переказів P2P  

0,5%  

 

 

 

Тарифний план 

програма "Електронний гаманець" 

програма «Депозит» 

програма «Розрахункова +»  

програма «Розрахункова V»  

програма «Розрахункова»  

програма «Вільний Internet» 

Програма «Сo-brand» 

програма «Електронний гаманець лояльність» 

кредитка «Актив - лояльність» 

програми за якими відкриття нових договорів та перевипуск діючих карток на новий строк припинено 
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2. Доповнено Розділ 3 «Поповнення рахунку» «Тарифів на розрахункове обслуговування платіжних карток» 

нижчезазначених тарифних планів зарплатних карток (зокрема пакетів) новим пунктом 3.4. В зв`язку з чим пункти 3.4.- 

3.6. вважати відповідно пунктами 3.5.-3.7. 

3. Поповнення рахунку 

3.4. 

Безготівковим 

переказом з рахунків 

2620 інших клієнтів-

фізичних осіб, 

відкриті в 

АТ «АБ «РАДАБАН

К» 

сума всіх зарахувань на 

день менш ніж 100 

000,00 грн 

Не тарифікується 

Враховується сума всіх 

безготівкових зарахувань на рахунок 

за операційний день з рахунків 2620 

інших клієнтів-фізичних осіб, що 

відкриті в Банку. 

У разі перевищення безоплатного 

ліміту, комісія нараховується на 

різницю між сумою операції та 

безоплатним лімітом. Комісія 

стягується за кожну операцію.  

сума всіх зарахувань на 

день більш ніж 100 

000,00 грн 

0,1%, але не менше 100 грн 

3.5. Безготівковим переказом з інших рахунків 

(крім рахунків п. 3.3. та 3.4.) 
Не тарифікується 

 

3.6. Безготівковим переказом для зарахування 

заробітної плати та інших виплат, 

передбачених договором 

Не тарифікується 

3.7. 
Поповнення рахунку через систему 
переказів P2P  

0,5%  

 

Тарифний план 

Пакет «Зарплата стандарт»  

Пакет «Зарплата стандарт Debit V»  

Пакет «Зарплата стандарт Debit»  

Пакет «Зарплата - Оптимальна» 

Пакет «Зарплата - Оптимальна ПЛЮС» 

Пакет «Зарплата - Оптимальна V» 

Пакет «Зарплата -Вільна» 

програма «Зарплатна RADA» 
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програма «Зарплатна RADA light»  

програма «Зарплатна RADA super light» 

 

3. Доповнено Розділ 3 «Поповнення рахунку» «Тарифів на розрахункове обслуговування платіжних карток Програма 

«Пенсійна (соціальна) картка»» новим пунктом 3.4. В зв`язку з чим пункти 3.4.- 3.6. вважати відповідно пунктами 3.5.-3.7. 

3. Поповнення рахунку 

3.4. 

Безготівковим 

переказом з рахунків 

2620 інших клієнтів-

фізичних осіб, 

відкриті в 

АТ «АБ «РАДАБАН

К» 

сума всіх зарахувань на 

день менш ніж 100 

000,00 грн 

Не тарифікується 

Враховується сума всіх 

безготівкових зарахувань на рахунок 

за операційний день з рахунків 2620 

інших клієнтів-фізичних осіб, що 

відкриті в Банку. 

У разі перевищення безоплатного 

ліміту, комісія нараховується на 

різницю між сумою операції та 

безоплатним лімітом. Комісія 

стягується за кожну операцію.  

сума всіх зарахувань на 

день більш ніж 100 

000,00 грн 

0,1%, але не менше 100 грн 

3.5. Безготівковим переказом з інших рахунків 

(крім рахунків п. 3.3. та 3.4.) 
Не тарифікується 

 

3.6. Зарахування пенсій та грошових допомог, що 

надійшли з пенсійних фондів та управлінь 

праці та соціального захисту 

Не тарифікується 

3.7. 
Поповнення рахунку через систему 
переказів P2P  

0,5%  

 

 

 

 

 

 

4. Доповнено Розділ 3 «Поповнення рахунку» «Тарифів на розрахункове обслуговування платіжних карток» 

нижчезазначених тарифних планів VIP сегменту новим пунктом 3.4. В зв`язку з чим пункти 3.4. та 3.5. вважати відповідно 

пунктами 3.5. та 3.6. 
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3. Поповнення рахунку 

3.4. 

Безготівковим переказом 

з рахунків 2620 інших 

клієнтів-фізичних осіб, 

відкриті в 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 

сума всіх зарахувань на 

день менш ніж 200 

000,00 грн 

Не тарифікується 

Враховується сума всіх 

безготівкових зарахувань на рахунок 

за операційний день з рахунків 2620 

інших клієнтів-фізичних осіб, що 

відкриті в Банку. 

У разі перевищення безоплатного 

ліміту, комісія нараховується на 

різницю між сумою операції та 

безоплатним лімітом. Комісія 

стягується за кожну операцію. 

сума всіх зарахувань на 

день більш ніж 200 

000,00 грн 

0,09%, але не менше 100 грн 

3.5. Безготівковим переказом з інших рахунків (крім 

рахунків п. 3.3. та 3.4.) 
Не тарифікується 

 

3.6. 
Поповнення рахунку через систему переказів 
P2P  

0,5%  

 

 

Тарифний план 

пакет послуг «Еліт» 

пакет для VIP-клієнтів «Platina» 

пакет «Преміум-поРАДА» 

пакет «Преміум-все враховано» 

пакет «Преміум-легкий» 

пакет «Преміум лояльність-все враховано» 

пакет «Преміум лояльність-легкий» 

  

 

 

 

5. Доповнено Розділ 2 «Поповнення рахунку» «Тарифів на банківські послуги з розрахунково-касового  обслуговування 

поточних рахунків фізичних осіб у національній грошовій валюті України Тарифний пакет «Базовий»» нижчезазначених 

тарифних планів новим пунктом 2.3.2. В зв`язку з чим пункт 2.3.2. вважати відповідно пунктом 2.3.3. 
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2. Поповнення рахунку 

2.3. Безготівковим переказом:  

 

2.3.1 

Безготівковим переказом з рахунків, що відкрито 

у АТ «АБ «РАДАБАНК»: 2622, 2620, 2630, 2628, 

2638, 2203,2233, 2401, 2403, 2431, 2433, 2450, 

2453, 2809, 2900, 2901, 2902, 2909, 3739, 3641. 

 

Не тарифікується 
 

2.3.2 

Безготівковим переказом 

з рахунків 2620 інших 

клієнтів-фізичних осіб, 

відкриті в 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 

сума всіх зарахувань на 

день менш ніж 50 000,00 

грн 

Не тарифікується 

Враховується сума всіх 

безготівкових зарахувань на 

рахунок за операційний день з 

рахунків 2620 інших клієнтів-

фізичних осіб, що відкриті в 

Банку. 

У разі перевищення 

безоплатного ліміту, комісія 

нараховується на різницю між 

сумою операції та 

безоплатним лімітом. Комісія 

стягується за кожну операцію. 

сума всіх зарахувань на 

день більш ніж 50 000,00 

грн 

0,1%, але не менше 100 грн 

 

2.3.3 
Безготівковим переказом з інших рахунків (крім 

рахунків п. 2.3.1 та п. 2.3.2.) 

1% від суми переказу, але не менше 

5 грн. 

 

 

 

 

 

 

  

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. 19.2.3. 

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 

 

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

