
 

 

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ  

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

банків),  фізичних  осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять професійну незале-

жну діяльність  у національній та іноземній валютах  
 

№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

Стаття 1. Оформлення рахунків та абонентська плата за ведення рахунків 

1.1. 

Відкриття поточного рахунку або 

рахунку для формування статут-

ного фонду Клієнта.  

50 грн. 
Без 

ПДВ 
50 грн. 

В день відкриття 

рахунку 
 

1.2. 

Переоформлення рахунку внаслі-

док перереєстрації, зміни найме-

нування, форми власності або ре-

організації Клієнта, пов’язане з 

закриттям та відкриттям рахунку 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за ве-

дення поточного 

рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за 

ведення поточного 

рахунку 

- - 

1.3. 
Відкриття наступного поточного 

рахунку в національній валюті 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за ве-

дення поточного 

рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за 

ведення поточного 

рахунку 

 

Обслугову-

вання рахунку 

відбувається 

згідно Тариф-

ного пакету, на 

якому відкри-

вається раху-

нок 

1.4. 

Відкриття та обслуговування спе-

ціального/цільового рахунку, якій 

відкривається для обліку коштів 

на вимогу, цілі використання 

якого обумовлені окремими зако-

нодавчими актами України. 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за ве-

дення поточного 

рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за 

ведення поточного 

рахунку 

- 

Відкриття ві-

дбувається на 

підставі окре-

мої Заяви на 

відкриття ра-

хунку. 

1.5. 

Відкриття одного поточного ра-

хунку для обліку операцій з вико-

ристання платіжних карток (кор-

поративна картка) 

Входить в вартість ві-

дкриття поточного ра-

хунку, відкритого згі-

дно п. 1.1. тарифів 

- 

Входить в вартість 

відкриття поточного 

рахунку, відкритого 

згідно п. 1.1. тарифів 

 

Відкриття ра-

хунку та ви-

пуск карти 

здійснюється 

за бажанням 

Клієнта за 

умови надання 

заяви на відк-

риття рахунку 

та випуск ка-

рти. 

1.6. 

Відкриття наступного поточного 

рахунку для обліку операцій з ви-

користання платіжних карток (ко-

рпоративна картка) 

30 грн. 
Без 

ПДВ 
30 грн. 

В день відкриття 

рахунку 
- 

1.7. 

Закриття поточного/спеціаль-

ного/цільового рахунку за заявою 

клієнта 

100 грн. 
Без 

ПДВ 
100 грн. 

В день закриття 

рахунку 
- 

1.8. 

Закриття поточного/спеціаль-

ного/цільового рахунку за ініціа-

тивою Банку або Ліквідатора Клі-

єнта 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за ве-

дення поточного 

рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за 

ведення поточного 

рахунку 

- - 

1.9. 

Закриття поточного рахунку для 

обліку операцій з використання 

платіжних карток 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за ве-

дення поточного 

рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за 

ведення поточного 

рахунку 

- - 

1.10. 

Перехід в межах діючих тариф-

них пакетів (на тарифний пакет з 

більшою абонентською палатою) 

За ініціативою Клієнта  

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за ве-

дення поточного 

рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за 

ведення поточного 

рахунку 

- - 



№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

1.11. 

Перехід в межах діючих тариф-

них пакетів (на тарифний пакет з 

меншою абонентською палатою) 

За ініціативою Клієнта  

100 грн - 100 грн - - 

1.12. 

Обслуговування неактивного по-

точного рахунку в національній 

валюті з позитивним (кредито-

вим) залишком.  

150 грн 
Без 

ПДВ 
150 грн 

Щомісяця, згі-

дно тарифу, на 

але не більше за-

лишку на раху-

нку.  

Починаючи з пе-

ріоду, в якому за-

лишок по раху-

нку зменшується 

до 0 грн  - стяг-

нення комісії 

припиняється  

*Неактивний  

рахунок - раху-

нок на якому 

протягом 1 

року відсутнє 

зарахування та 

списання кош-

тів (крім зара-

хування відсот-

ків, нарахова-

них на залишок 

та списання ко-

місій за обслу-

говування ра-

хунку) 

Крім рахунків, 

на які накла-

дено арешт згі-

дно діючого за-

конодавства. 

Стаття 2. Підключення до системи дистанційного обслуговування «Web-Банкінг для корпоративних 

клієнтів» 

2.1. 

Підключення системи дистанцій-

ного обслуговування (СДО) 

«Web-Банкинг для корпоратив-

ных клиентов» 

Входить в вартість ві-

дкриття поточного ра-

хунку або рахунку 

для формування ста-

тутного фонду Кліє-

нта, відкритого згідно 

п. 1.1. тарифів 

- 

Входить в вартість 

відкриття поточного 

рахунку або рахунку 

для формування ста-

тутного фонду Кліє-

нта, відкритого згі-

дно п. 1.1. тарифів 

  

2.2. 

Наступне підключення до сис-

теми дистанційного обслугову-

вання «Web-Банкінг для корпора-

тивних 

клієнтів" у разі відключення сис-

теми з вини Клієнта 

50 грн. - 50 грн. 
В день надання 

послуги 
- 

2.3. 

Генератор одноразових паролів за 

перший пристрій наданий при пі-

дключені до системи дистанцій-

ного обслуговування  та заміна 

після гарантійного терміну вико-

ристання 

425 грн. 
85 

грн. 
510 грн. 

В день одер-

жання пристрою 

За один при-

стрій 

2.4. 

Генератор одноразових паролів  

за кожний додатковий пристрій 

та заміна в разі виходу з ладу за 

провиною клієнта, не залежно від 

терміну використання 

500 грн. 
100 

грн. 
600 грн. 

В день одер-

жання пристрою 

За один при-

стрій 

2.5. 
USB-Токен iBank2 key за кожний 

пристрій  
600 грн. 

120 

грн. 
720 грн. 

В день одер-

жання пристрою 

За один при-

стрій 

Стаття 3. Розрахункове обслуговування рахунку 

Виконання переказу з поточного рахунку в операційний час за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки відкриті 

в АТ «АБ «РАДАБАНК» з застосуванням документа на переказ (крім документа на переказ готівки): 

3.1. на паперових носіях 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за ве-

дення поточного 

рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за 

ведення поточного 

рахунку 

  

3.2. 

з використанням системи «Web-

Банкінг для корпоративних 

клієнтів" 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за ве-

дення поточного 

рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за 

ведення поточного 

рахунку 

- - 



№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

Виконання переказу з поточного рахунку в післяопераційний час за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки 

відкриті в АТ «АБ «РАДАБАНК» з застосуванням документа на переказ (крім документа на переказ готівки): 

3.3. на паперових носіях 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за ве-

дення поточного 

рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за 

ведення поточного 

рахунку 

- - 

3.4. 

з використанням системи «Web-

Банкінг для корпоративних 

клієнтів" 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за ве-

дення поточного 

рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за 

ведення поточного 

рахунку 

- - 

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 пла-

тіжні доручення на місяць з використання системи дистанційного обслуговування та безкоштовні платіжні дору-

чення на місяць на паперовому носії: 

3.5. на паперових носіях 50 грн 
Без 

ПДВ 
50 грн 

В день надання 

послуги 
За документ 

Виконання переказу з поточного рахунку в післяопераційний час за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки 

відкриті в інших банках з застосуванням документа на переказ (крім документа на переказ готівки): 

3.6. на паперових носіях 100 грн 
Без 

ПДВ 
100 грн 

В день надання 

послуги 
За документ 

3.7. 

з використанням системи «Web-

Банкинг для корпоративных 

клиентов"   

50 грн 
Без 

ПДВ 
50 грн 

В день надання 

послуги 
За документ 

3.8. 
Видача виписок з рахунку за по-

передній банківський день 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за ве-

дення поточного 

рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за 

ведення поточного 

рахунку 

- - 

3.9. 

Видача дублікатів виписок 

(тільки за письмовим запитом 

Клієнта) 

50 грн. 
Без 

ПДВ 
50 грн. 

В день надання 

послуги 

За 1 дублікат 

виписки за 1 

банківський 

день 

3.10 
Купівля/продаж іноземної валюти 

для виконання платіжної вимоги 
Не тарифікується  Не тарифікується   

3.11. 
Перекази коштів у сумі платіжної 

вимоги 
Не тарифікується  Не тарифікується   

Стаття 4. Касове обслуговування рахунку 

4.1. Чекова книжка 100 грн. 
20 

грн. 
120 грн. 

В день надання 

послуги 
- 

4.2. 

Зарахування власних готівкових 

коштів на поточний рахунок (вно-

сяться представниками Клієнта 

вказаних в картці із зразками під-

писів або на підставі довіреності) 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за ве-

дення поточного 

рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за 

ведення поточного 

рахунку 

- - 

4.3. 

Видача готівкових коштів з пото-

чного рахунку на виплату заробі-

тної плати (касовий символ 40).  

1,2% від суми - 1,2% від суми 
В день надання 

послуги 
- 

4.4. 

Обмін банкнот на розмінну мо-

нету різного номіналу (за 500 мо-

нет) 

36 грн. 
Без 

ПДВ 
36 грн. 

В день надання 

послуги 
- 

4.5. Обмін монет на купюри 0,3% від суми 
Без 

ПДВ 
0,3% від суми 

В день надання 

послуги 
- 

4.6. 
Обмін банкнот одного номіналу 

та банкноти іншого номіналу 
0,5% від суми 

Без 

ПДВ 
0,5% від суми 

В день надання 

послуги 
- 
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4.7. Тестування банкнот 

0,25 грн. за одну 

банкноту, але не 

менше 10 грн. 

0,05 

грн. за 

одну 

банк-

ноту, 

але не 

менше 

2 грн. 

0,30 грн. за одну 

банкноту, але не 

менше 12 грн. 

В день надання 

послуги 
- 

Стаття 5. Надання довідок 

5.1. 

Надання довідки власнику раху-

нку про відкриття та/або закриття 

рахунку 

50 грн. 
Без 

ПДВ 
50 грн. 

В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта за 1 

примірник 

5.2. 

Надання довідок власнику раху-

нку: 

-  щодо розрахунково-касового 

обслуговування (крім довідки про 

відкриття/закриття рахунку); 

 - про офіційний курс гривні до 

іноземної валюти. 

100 грн. 
Без 

ПДВ 
100 грн. 

В день надання 

послуги, за кож-

ний вид довідки 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта за 1 

примірник 

5.3. 

Надання довідки власнику раху-

нку про рух та/або залишок кош-

тів на рахунку(ах) на будь яку 

дату по відкритому рахунку, в 

тому числі на запит аудиторської 

компанії 

240 грн. 
Без 

ПДВ 
240 грн. 

В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта за 1 

примірник 

5.4. 

Надання довідки власнику раху-

нку про рух та/або залишок кош-

тів на рахунку(ах) на будь яку 

дату по закритому рахунку, в 

тому числі на запит аудиторської 

компанії  

340 грн. 
Без 

ПДВ 
340 грн. 

В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта за 1 

примірник 

5.5. 

Запит до інформаційно-пошуко-

вої Системи електронних плате-

жів НБУ про стан проходження 

розрахункового документу 

100 грн. 
Без 

ПДВ 
100 грн. 

В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта 

5.6. 

Надання довідок: 

-  про стан розрахунків за кредит-

ним договором; 

-  про відсутність кредитної забо-

ргованості; 

- про проведення розрахунків з 

купівлі іноземної валюти не за ра-

хунок кредитних коштів. 

 

210 грн. 
Без 

ПДВ 

210 грн. 

 

В день надання 

послуги, за кож-

ний вид довідки 

Платіжним 

дорученням 

Клієнта, зая-

вою на пере-

каз готівки, 

меморіаль-

ним ордером 

5.7. 

Надання інших довідок / листів, 

що не пов’язані з операціями за 

рахунками 

 

200 грн. 
40 

грн 

240 грн. 

 

В день надання 

послуги, за кож-

ний вид довідки 

Платіжним 

дорученням 

Клієнта, зая-

вою на пере-

каз готівки, 

меморіаль-

ним ордером 

Стаття 6. Додаткові послуги 

6.1. 

Надання виписки про зміну зали-

шку на одному поточному раху-

нку у вигляді текстових повідом-

лень (СМС) на мобільний теле-

фон клієнта 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за ве-

дення поточного 

рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної абоне-

нтської плати за 

ведення поточного 

рахунку 

 

На один номер 

одного мобіль-

ного опера-

тора, за наяв-

ності руху ко-

штів за одним 

поточним ра-

хунком 

6.2 

Надання виписки про зміну зали-

шку на одному поточному раху-

нку у вигляді текстових повідом-

лень (СМС) на додатковий мобі-

льний телефон клієнта 

30 грн 
Без 

ПДВ 
30 грн. 

В передостанній 

робочий день мі-

сяця 

За кожний до-

датковий но-

мер  мобіль-

ного оператора 

на якій надси-

лаються СМС-

повідомлення, 

за наявності 

руху коштів за 

одним поточ-

ним рахунком 
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6.3. 

Надання виписки про зміну зали-

шку на кожному наступному  ра-

хунку у вигляді текстових повідо-

млень (СМС) на мобільний теле-

фон клієнта 

30 грн. 
Без 

ПДВ 
30 грн. 

В передостанній 

робочий день мі-

сяця 

На один номер 

одного мобіль-

ного опера-

тора, за наяв-

ності руху ко-

штів за одним 

поточним ра-

хунком 

6.4. 

Пересилання засобами електрон-

ної пошти сканованої копії доку-

мента з відміткою банку 

 10 грн. 2 грн. 12 грн. 
В день надання 

послуги 
За 1 документ 

6.5. 

Відправлення копії документа з 

відміткою банку на адресу, зазна-

чену Клієнтом поштою 

Тариф пошти + 

10% 

Додат-

ково 

ПДВ 

відпо-

відно 

до зако-

нодав-

ства 

Тариф пошти + 

10% + ПДВ 

В день надання 

послуги 

За 1 відправ-

лення (1 кон-

верт) 

6.6. 

Відправлення копії документа з 

відміткою банку на адресу, зазна-

чену Клієнтом кур’єрською служ-

бою 

Тариф кур’єрської 

служби + 10% 

Додат-

ково 

ПДВ 

відпо-

відно 

до зако-

нодав-

ства 

Тариф кур’єрської 

служби + 10% + 

ПДВ 

В день надання 

послуги 

За 1 відправ-

лення (1 кон-

верт) 

6.7. Продаж бланків векселів 20 грн. 4 грн. 24 грн. 
В день надання 

послуги 
За 1 бланк 

6.8. 

Нарахування відсотків на креди-

товий залишок коштів на поточ-

ному рахунку у національній ва-

люті  

Не тарифікується (Ро-

змір відсоткової ста-

вки встановлюється 

окремим Рішення Та-

рифного комітету) 

- 

Не тарифікується 

(Розмір відсоткової 

ставки встановлю-

ється окремим Рі-

шення Тарифного 

комітету) 

Плата за залишки 

на рахунку перера-

ховується Банком 

на рахунок Кліє-

нта в перший ро-

бочий день насту-

пного місяця 

 

6.9. 

Надання консультації співробіт-

ником банку щодо заповнення 

платіжного доручення 

25 грн. 5 грн. 30 грн. 
В день надання 

послуги 
За 1 документ 

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

(обслуговування корпоративної картки та поточного рахунку для обліку операцій з використання платіжних карток здійсню-

ється згідно тарифного пакету «Корпоративна картка «Business JET») 

Стаття 8. Тарифи та послуги за кредитне/овердрафтне обслуговування рахунків 

8.1. 

Надання витягу, внесення інфор-

мації та/або змін  з Державного 

реєстру рухомого майна. 

50 грн. 
10 

грн. 
60 грн. 

В день надання 

послуги 

Платіжним 

дорученням в 

нац. валюті, 

готівкою в 

касу. За одну 

операцію 

8.2. 

Надання інформації необхідної 

для формування аудиторського 

звіту клієнтам у яких відсутній 

поточний рахунок у банку 

600 грн. 
Без 

ПДВ 
600 грн. 

В день надання 

послуги 

Платіжним 

дорученням , 

заявою на пе-

реказ готівки, 

меморіаль-

ним ордером. 

За одну дові-

дку 

8.3. 

Листів (довідок), про стан розра-

хунків за кредитом за період, що 

перевищує 6 місяців 

1000 грн. 
Без 

ПДВ 
1000 грн. 

В день надання 

послуги 

Платіжним 

дорученням , 

заявою на пе-

реказ готі-

вки/готівкою 

в касу, 

меморіаль-

ним ордером. 

За одну дові-

дку/лист 

8.4. 

Листів (довідок), про стан розра-

хунків за кредитом за період, що 

не перевищує 6 місяців 

500 грн. 
Без 

ПДВ 
500 грн. 

В день надання 

послуги 

Платіжним 

дорученням , 
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заявою на пе-

реказ готі-

вки/готівкою 

в касу, 

меморіаль-

ним ордером. 

За одну дові-

дку/лист 

8.5 
Дозволів на отримання кредитів в 

інших банках 
500 грн. 

100 

грн. 
600 грн. 

В день надання 

послуги 

Платіжним 

дорученням , 

заявою на пе-

реказ готі-

вки/готівкою 

в касу, 

меморіаль-

ним ордером. 

За один при-

мірник 

 


