
 

 

Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування поточних рахунків фізичних осіб 

у національній грошовій валюті України* 
 

Тарифний пакет Базовий Безготівковий Нотаріальний Молодіжний7 

Найменування послуги Тариф 

1. Відкриття та обслуговування рахунку 

1.1. Відкриття першого поточного рахунку Клієнта1 50 грн. 50 грн. 100 грн. 20 грн. 

 

1.2. 

Переоформлення рахунку внаслідок зміни прізвища, 

ім’я, по батькові тощо, пов’язане з закриттям та 

відкриттям рахунку2 

 

10 грн. 

 

Не тарифікується 

1.3. Відкриття кожного наступного поточного рахунку у гривні1 25 грн. 100 грн. 

1.4. Закриття поточного рахунку за заявою Клієнта Не тарифікується 

1.5. Закриття поточного рахунку за ініціативою банку Не тарифікується 

1.6. Плата за ведення поточного рахунку Не тарифікується 

1.7. Щомісячна комісія за обслуговування неактивного 

рахунку10 
50 грн. 

2. Поповнення рахунку 

2.1. 
Внесення готівки на рахунок власником рахунку, або 

довіреною особою 
Не тарифікується 

2.2. Внесення готівки на рахунок третіми особами 
0,5% від суми переказу, але 

не менше 1 грн. 
Не тарифікується 

2.3. Безготівковим переказом:  

 

2.3.1 Безготівковим переказом з рахунків за переліком9 
 

Не тарифікується 

 

 

 

Не тарифікується 

1% від суми 
переказу, але не 
менше 25 грн. та 

не більше 500 
грн.6 

Не тарифікується 

 

2.3.2 
Безготівковим переказом з інших рахунків (окрім 

рахунків п. 2.3.1) 

1% від суми переказу, але не 

менше 5 грн. 

1% від суми 

переказу, але не 

менше 25 грн. та 

не більше 500 

грн. 
3. Отримання готівки 

3.1. Видача готівки з поточного рахунку Не тарифікується 1 % від суми Не тарифікується Не тарифікується8 

3.2. Видача готівки згідно заявленого Клієнтом номіналу купюр 180 грн. 1 % від суми+ 180 грн. 180 грн. 



 

 

Тарифний пакет Базовий Безготівковий Нотаріальний Молодіжний7 

4. Безготівкові розрахунки 

4.1. Проведення переказу коштів з рахунку на підставі розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах Банку3: 

4.1.1. 
на рахунки відкриті в інших банках**  до 1000000,00 грн. (включно) - 1% від суми, але не менше 15 грн. та не більше 700 грн.; 

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

4.1.2. на власні рахунки, відкриті в АТ "АБ "РАДАБАНК": 

4.1.2.1. 

на депозитні рахунки: 

 за договорами банківського вкладу терміном договору 

більше 1 місяця без можливості дострокового розірвання; 

 на депозитні рахунки за договорами банківського вкладу 

«ОСЬ ВАМ», без можливості дострокового розірвання11 

Не тарифікується 

Не тарифікується 

4.1.2.2. на інші депозитні рахунки (крім п. 4.1.2.1) 
15 грн. 

0,75% від суми, але не менше 

15 грн. 4.1.2.3. на інші власні рахунки 

4.1.3. на рахунки інших клієнтів та інші внутрішньобанківські рахунки, відкритих в АТ «АБ «РАДАБАНК»: 

4.1.3.1. 
на рахунки інших Клієнтів – фізичних осіб та інші 

внутрішньобанківські рахунки, відкриті в 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 
15 грн. 

0,75% від суми, але не менше 

15 грн. 
Не тарифікується 

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 15 

грн. та не більше 500 грн.; 

 понад 1000000,01 грн. 

 – 0,05 % від суми. 

 до 1000000,00 грн. (включно) 

- 0,75% від суми, але не 

м енше 15 грн. та не більше 

700 грн.; 

 понад 1000000,01 грн. – 0,07 

% від суми. 

Не передбачено Не тарифікується 

4.1.3.3 
на внутрішньобанківські рахунки, відкриті в 

АТ «АБ «РАДАБАНК» для здійснення операції купівлі 

валюти з подальшим перерахуванням її за кордон 
Не тарифікується Не тарифікується Не тарифікується 

 

4.1.4. 

на рахунки погашення заборгованості за розрахунками з АТ 

«АБ «РАДАБАНК»  
Не тарифікується 

 5. Додаткові послуги 

5.1. Інформування про рух коштів по рахунку за допомогою SMS- повідомлень: 

5.1.1. за одним номером мобільного телефону4 
6 грн. 

5.1.2. за додатковим номером мобільного телефону4 

 

5.2. 

Попередня перевірка документів, на підставі яких 
виконуються операції з розрахунково-касового 

обслуговування 
Не тарифікується 800 грн.5 Не тарифікується 

 
 



 

 

* - крім фізичних осіб-підприємців, та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Усі тарифи, на обслуговування рахунку, що не вказані в цьому пакеті, використовуються згідно «Загальних 

тарифів на АТ «АБ «РАДАБАНК» на ведення та обслуговування рахунків фізичних осіб». Інші послуги надаються відповідно до Тарифів АТ «АБ «РАДАБАНК». 

** - для клієнтів відділення №31 з 02.01.2020 р. по 31.03.2020 р. – 1%, але не менше 25 грн. та не більше 500 грн. 

1 - сума комісії сплачується Клієнтом у день відкриття рахунку. При відкритті рахунку за тарифним планом «Молодіжний» - відкриття кожного наступного поточного рахунку також за тарифним планом 

«Молодіжний» - не тарифікується, у разі відкриття рахунку за іншим тарифним планом – сума комісії сплачується згідно тарифів. 

2 -сума комісії сплачується Клієнтом у день подання до банку документів щодо відповідних змін. 

3 - зокрема на підставі письмових заяв/доручень Клієнта/договірне списання, оформлених в підрозділах Банку. 

За тарифним пакетом «Молодіжний» доручення Клієнта обов`язково попередньо письмово погоджуються з Фондом. Інші доручення клієнта не виконуються. 

4 - на місяць за кожний номер. 

5 - за перевірку пакету документів по проведенню однієї розрахункової операції. 

6 - для рахунків відкритих Клієнтом або іншими особами в АТ "АБ "РАДАБАНК" в рамках тарифного пакету «Нотаріальний» - Не тарифікується. 

7 - рахунок за тарифним пакетом «Молодіжний» - рахунок з особливим режимом функціонування. Відкривається та обслуговується згідно умов Договору про взаємодію з Держмолодьжитло та умов 

Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб Банку. 

8 - лише у випадку видачі коштів у національній валюті, які повернулись на поточний рахунок Клієнта, у разі коли, кошти вносились на рахунок згідно Порядку забезпечення громадян доступним житлом та 

Порядку використання коштів та були повернуті забудовником (замовником, управителем, продавцем) на поточний рахунок Клієнта або якщо видача коштів з рахунку погоджена з Держмолодьжитло. 

9 - 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. 

10 - Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця, якщо протягом останніх 180-ти днів по рахунку були відсутні будь-які операції, крім списання комісії за ведення неактивного 

рахунку, списання Банком коштів з метою погашення заборгованості за іншими розрахунками Клієнта та Банку. Крім рахунків, на які накладено арешт згідно діючого законодавства. У разі,  якщо залишок на 

неактивному рахунку менше ніж розмір комісії, комісія  за  його обслуговування  стягується у розмірі залишку на рахунку. 

11-  крім останнього місяця терміну дії договору. Переказ в останній місяць терміну дії договору тарифікується згідно п. 4.1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування поточних рахунків 

фізичних осіб у національній грошовій валюті України* 
 

Тарифний пакет Розрахунковий V 

Найменування послуги Тариф 

1. Відкриття та обслуговування рахунку 

1.1. Відкриття першого поточного рахунку Клієнта1 

Не тарифікується  

1.2. 

Переоформлення рахунку внаслідок зміни прізвища, ім’я, по 

батькові тощо, пов’язане з закриттям та відкриттям рахунку2 

1.3. Відкриття кожного наступного поточного рахунку у гривні1 25 грн. 

1.4. Закриття поточного рахунку за заявою Клієнта Не тарифікується 

1.5. Закриття поточного рахунку за ініціативою банку Не тарифікується 

1.6. Плата за ведення поточного рахунку Не тарифікується 

1.7. Щомісячна комісія за обслуговування неактивного рахунку6 50 грн. 

2. Поповнення рахунку 

2.1. 
Внесення готівки на рахунок власником рахунку, або 

довіреною особою 
Не тарифікується 

2.2. Внесення готівки на рахунок третіми особами 0,5% від суми переказу, але не менше 1 грн. 

2.3. Безготівковим переказом: 

2.3.1 Безготівковим переказом з рахунків за переліком5 Не тарифікується 

2.3.2 
Безготівковим переказом з інших рахунків (окрім рахунків п. 

2.3.1) 
1% від суми переказу, але не менше 5 грн. 

3. Отримання готівки 

3.1. Видача готівки з поточного рахунку Не тарифікується 

3.2. Видача готівки згідно заявленого Клієнтом номіналу купюр 180 грн. 

4. Безготівкові розрахунки 

4.1. 
Проведення переказу коштів з рахунку на підставі розпоряджень Клієнта, оформлених в підрозділах 

Банку3: 

4.1.1. 

на рахунки відкриті в інших банках**  до 1000000,00 грн. (включно) - 1% від 

суми, але не менше 15 грн. та не більше 

700 грн.; 

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

4.1.2. на власні рахунки, відкриті в АТ "АБ "РАДАБАНК": 

4.1.2.1. 

на депозитні рахунки: 

 за договорами банківського вкладу терміном договору 

більше 1 місяця без можливості дострокового розірвання; 

 на депозитні рахунки за договорами банківського вкладу 

«ОСЬ ВАМ», без можливості дострокового розірвання7 

Не тарифікується 

4.1.2.2. на інші депозитні рахунки (крім п. 4.1.2.1) 
Не тарифікується 

4.1.2.3. на інші власні рахунки 

4.1.3. на рахунки інших клієнтів та інші внутрішньобанківські рахунки, відкритих в АТ «АБ «РАДАБАНК»: 

4.1.3.1. 

на рахунки інших Клієнтів – фізичних осіб та інші 

внутрішньобанківські рахунки, відкриті в 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 

15 грн. 

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 15 грн. та не більше 500 грн.; 

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

 

4.1.4. 

на рахунки погашення заборгованості за розрахунками з АТ 

«АБ «РАДАБАНК» 
Не тарифікується 

 5. Додаткові послуги 

5.1. Інформування про рух коштів по рахунку за допомогою SMS- повідомлень4: 

5.1.1. за одним номером мобільного телефону 
6 грн. 

5.1.2. за додатковим номером мобільного телефону 

 
 



 

 

* - Відкриття рахунку доступно лише для клієнтів відділення № 2, крім фізичних осіб-підприємців, та фізичних осіб, які здійснюють незалежну 

професійну діяльність. Усі тарифи, на обслуговування рахунку, що не вказані в цьому пакеті, використовуються згідно з «Загальними тарифами АТ 

«АБ «РАДАБАНК» на ведення та обслуговування рахунків фізичних осіб». Інші послуги надаються відповідно до Тарифів АТ «АБ «РАДАБАНК». 

Обслуговування в «Системі дистанційного обслуговування рахунку уRB24» здійснюється згідно з «Тарифами на послуги в системі дистанційного 

обслуговування рахунку RB24» - Стандартні Тарифи. Тарифи на послуги «Регулярні платежі» для цього пакету викладені в Тарифах на послуги 

«Регулярні платежі» - Стандартні Тарифи. 

1 - сума комісії сплачується Клієнтом у день відкриття рахунку.  

2 -сума комісії сплачується Клієнтом у день подання до банку документів щодо відповідних змін. 

3 - зокрема на підставі письмових заяв/доручень Клієнта/договірне списання, оформлених в підрозділах Банку. 

4 - на місяць за кожний номер. 

5 - 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. 

6 - Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця, якщо протягом останніх 180-ти днів по рахунку були відсутні 

будь-які операції, крім списання комісії за ведення неактивного рахунку, списання Банком коштів з метою погашення заборгованості за іншими 

розрахунками Клієнта та Банку. Крім рахунків, на які накладено арешт згідно діючого законодавства. У разі,  якщо залишок на неактивному рахунку 

менше ніж розмір комісії, комісія  за  його обслуговування  стягується у розмірі залишку на рахунку. 

7 - крім останнього місяця терміну дії договору. Переказ в останній місяць терміну дії договору тарифікується згідно п. 4.1.2.2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


