Загальні Тарифи
АТ «АБ «РАДАБАНК» на розрахункове обслуговування клієнтів-суб’єктів господарювання в рамках
Зарплатно-карткового проекту на розрахункове обслуговування платіжних карток для зарахування виплат
підприємством (зарплата та інші виплати, у тому числі за цивільно-правовими договорами)
Дата набрання чинності: 01.04.2021
№
п/п
1.

Найменування послуги
Відкриття та обслуговування рахунку, оформлення ПК
співробітникам підприємства для здійснення операцій по
зарахуванню виплат (зарплата та інші цільові виплати)
підприємством в національній валюті України

2.

Зарахування виплат (зарплата та інші цільові виплати)
підприємством в національній валюті України на рахунки
співробітників, відкриті в «АТ «АБ «РАДАБАНК»

3.

Перерахування виплат підприємством (зарплата та інші цільові
виплати) шляхом формування зведеної відомості в електронному
вигляді на рахунки співробітників, відкриті в інших банках з
використанням системи дистанційного обслуговування «WebБанкинг для корпоративних клієнтів» (СДО)*

4.

Плата за оформлену Банком та не отриману держателем
(працівником/співробітником підприємства) картку, яку
випущено в рамках зарплатного проекту, укладеного з Клієнтом в
рамках ДКБО СГ

5.

Комісія за обслуговування неактивного ЗКП:

Тариф

Примітки

Встановлюється згідно з Заявою
на приєднання до ДКБО СГ
(на відкриття та обслуговування
поточних рахунків на користь
фізичних осіб, що передбачають
використання спеціальних
платіжних засобів, для здійснення
операцій по зарахуванню виплат
підприємством)

Стягується згідно з умовами
ДКБО СГ

1% від суми

Стягується в день надання
послуги

100,00 грн.

Стягується з Клієнта у разі
непроходження
ідентифікації та
Плата за кожну випущену, неотримання картки
але не отриману картку
працівником/співробітником
стягується на 45 день з дати Клієнта, з яким укладено
випуску карти
зарплатний проект в рамках
ДКБО СГ, протягом більше
45 банківських днів з дати
випуску карти

5.1.

Розбіжність до 50%

0,5%

5.2.

Розбіжність 50% та більше

1,0%

Всі тарифи зазначені без ПДВ.
* впроваджується після технічної реалізації

Термін оплати

Стягується щомісячно від
суми заявленого Клієнтом
Загального Фонду оплати
праці, що зазначений
Стягується згідно з умовами
Клієнтом в Листі/Заяві на ДКБО СГ
приєднання, при
оформленні зарплатного
проекту в рамках ДКБО СГ

