
 
 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» 
 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 
 

щодо надання послуг службою інкасації 
 

 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» засвідчує Вам свою повагу та 

бажає успіхів у розвитку Вашого бізнесу. 
 

На підставі ліцензії Національного Банку України № 166 від 14 листопада 2011 року 

АТ «АБ «РАДАБАНК» надає послуги по перевезенню валютних цінностей та інкасації коштів для 

підприємств, установ та організацій різних форм власності. 
 

Перевезення цінностей здійснюється на спеціальних панцерованих спец автомобілях «Фольксваген-

Транспортер Т-5», що обладнані супутниковою системою контролю GPS. Обслуговуючий персонал 

представлений кваліфікованими працівниками, які пройшли спеціальну підготовку в навчальних закладах 

Національного Банку України та мають багаторічний досвід роботи. Довірені цінності Замовника 

охороняються кваліфікованими співробітниками СПМО «Титан» УДСО при ГУМВС України в 

Дніпропетровській області. Всі цінності, що перевозяться службою інкасації банку, застраховані і банк несе 

повну матеріальну відповідальність перед своїми клієнтами.  
 

Переваги надання послуг службою інкасації АТ «АБ «РАДАБАНК»: 

 швидка, своєчасна та безпечна інкасація грошових коштів; 

 про інкасована виручка доставляється в касу нашого банку, перерахування та зарахування коштів на 

поточний рахунок клієнта, відкритий в будь-якому банку в Україні здійснюється безкоштовно; 

 завдяки гнучкій ціновій політиці та персональному підходу до кожного клієнта, вартість послуги 

вираховується індивідуально, враховуючи усі особливості та побажання клієнта; 

 договір, який Ви заключаєте, єдиний і діє по всій території України; 

 усі питання щодо внесення змін та доповнень до договору, а також питання по обслуговуванню, 

своєчасному зарахуванню коштів, оплаті послуг, підписанню актів про надані послуги та інші 

питання, вирішуються централізовано через одного, закріпленого за клієнтом менеджера; 

 доставка заробітної плати до каси підприємств установ та організацій; 

 інкасація та перевезення валютних цінностей для фізичних осіб; 

 надання повного спектру банківських послуг, зокрема повне розрахунково-касове обслуговування, 

надання кредитів для юридичних та фізичних осіб, розміщення депозитів, впровадження та 

супроводження зарплатних проектів, тощо. 
 

У рамках можливого співробітництва пропонуємо розглянути пропозицію щодо укладення договору про 

інкасацію коштів, як окремих торгівельних точок так і любої мережі у м. Дніпро. 
 

Пропонуємо довгострокову плідну співпрацю на взаємовигідних умовах. 

Якість послуг гарантуємо. 

 

 

Контактна пошта:  

e-mail: k.latovin@radabank.com.ua;  

e-mail: s.andreichenko@radabank.com.ua 
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