
   

 

 

 

Тарифи на банківські послуги з розрахункового обслуговування поточних рахунків фізичних осіб  
 

Дата набрання чинності: 01.09.2021р.  

«RADAbox» 

№ 

Найменування послуги  Тариф   Примітки 

Валюта рахунку Гривня/USD/EUR 

Всі тарифи без ПДВ. 

Сума комісії для 

рахунків в валюті 

сплачується Клієнтом 

за тарифом 

відповідної валюти 

рахунку у 

національній валюті 

за офіційним курсом 

НБУ в день 

проведення операції 

за рахунком 

1. Відкриття та обслуговування рахунку  

1.1.  Відкриття поточного рахунку   

Не тарифікується  

 

1.2.  Закриття поточного рахунку   

1.3.  Плата за ведення поточного рахунку   

1.4.  Щомісячна комісія за обслуговування неактивного 

рахунку  

2. Поповнення рахунку  

2.1.  Внесення готівки на рахунок   Не передбачено 



2.2.  Безготівковим переказом з власного поточного 

рахунку (2620) Клієнта,  відкритих в АТ "АБ 

"РАДАБАНК"  

Не тарифікується 

 

2.3.  Безготівковим переказом з інших рахунків (крім 

рахунків п. 2.2.)  

1%, але не менше 15 грн 

 для рахунків в валюті - 1%  

В день надання 

послуги 

3. Отримання готівки  

3.1.  Видача готівки з поточного рахунку   Не передбачено  

4. Безготівкові розрахунки  

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/регулярні 

платежі  

Розпорядження 

оформлені в RB24* 

*зокрема на підставі 

доручень 

Клієнта/договірне 

списання 

4.1.1. на рахунки відкриті в інших банках Не передбачено  

4.1.2.  на власний рахунок Клієнта, до якого відкрито 

«RADAbox» та рахунки погашення заборгованості, 

відкриті в АТ "АБ "РАДАБАНК"   

Не передбачено Не тарифікується 

 

4.1.3.  на інші рахунки, відкриті в АТ "АБ "РАДАБАНК"  Не передбачено   

5. Умови нарахування процентів на залишок коштів на рахунку 

5.1. Проценти, що нараховуються на щоденний пасивний залишок коштів на рахунку (річних): 

5.1.1. сума менш ніж 300,01 грн/50,01 USD/EUR 0% Затверджуються 

рішенням КУАП і 

змінюються згідно 

умов договору 

Діють з р. 

5.1.2. сума більш ніж 300,01 грн/ 50,01 USD/EUR 

UAH - % 

USD - % 

EUR - % 
*крім фізичних осіб-підприємців, та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Комісії за валютними рахунками утримуються по курсу НБУ на день 

списання, якщо інше не зазначено в тарифі.  


