
 

 
 

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

банків) та фізичних осіб-підприємців у національній грошовій валюті України 

Тарифний пакет «Максимум» 
1
 

№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

Стаття 1. Оформлення рахунків 

1.1. Відкриття рахунку 1 грн. Без ПДВ 1 грн. В день відкриття 

рахунку 

- 

1.2. Переоформлення рахунку 

внаслідок перереєстрації, 

зміни найменування, 

форми власності або 

реорганізації Клієнта, 

пов’язане з закриттям та 

відкриттям рахунку 

10 грн. Без ПДВ 10 грн. В день подання до 

банку документів 

щодо відповідних 

змін 

- 

1.3. Закриття поточного 

рахунку за заявою Клієнта 

Входить у 

вартість 

відкриття 

рахунку. 

- Входить у 

вартість 

відкриття 

рахунку 

- - 

1.4. Закриття поточного 

рахунку ліквідатором 

Клієнта 

Входить у 

вартість 

відкриття 

рахунку 

- Входить у 

вартість 

відкриття 

рахунку 

- - 

1.5. Закриття поточного 

рахунку за ініціативою 

банку 

Входить у 

вартість 

відкриття 

рахунку 

- Входить у 

вартість 

відкриття 

рахунку 

- - 

1.6. Перехід з діючого 

тарифного пакету на інші 

тарифні пакети 

Входить у 

вартість 

щомісячної 

абонентської 

плати за 

ведення 

поточного 

рахунку 

- Входить у 

вартість 

щомісячної 

абонентської 

плати за 

ведення 

поточного 

рахунку 

- - 

Стаття 2. Абонентська плата за ведення рахунку 

2.1. Щомісячна абонентська 

плата за ведення 

поточного рахунку 

1 грн. Без ПДВ 1 грн. В передостанній 

робочий день 

місяця за період з 

передостаннього 

робочого дня 

попереднього 

місяця до 

передостаннього 

робочого дня 

поточного місяця 

За наявності 

у 

розрахунково

му періоді 

руху коштів 

по дебету 

поточного 

рахунку, 

виконаних на 

підставі 

платіжних 

доручень 

Клієнта, 

касових 

чеків, заяв на 

видачу 

готівки 

Стаття 3. Розрахункове обслуговування рахунку 

3.1. Проведення в операційний час переказів з поточних рахунків за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки відкриті в 

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

3.1.1.  на паперових носіях 30 грн. Без ПДВ 30 грн. В день надання За документ 
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 Даний Тарифний пакет може використовуватися тільки Клієнтами, які вже мають діючий поточний рахунок в 

Банку 



 

 

№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

послуги 

3.1.2.  з використанням 

системи «Клієнт-

Банк» iBank2UA  або 

SR Bank 

5 грн. - 5 грн. - - 

3.2. Проведення в післяопераційний час переказів з поточних рахунків за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки 

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

3.2.1.  на паперових носіях 50 грн. Без ПДВ 50 грн. В день надання 

послуги 

За документ 

3.2.2.  з використанням 

системи «Клієнт-

Банк» iBank2UA  або 

SR Bank 

20 грн.  Без ПДВ 20 грн. - - 

3.3. Проведення в операційний час переказів з поточних рахунків за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки відкриті в 

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

3.3.1.  на паперових носіях 30 грн. Без ПДВ 30 грн. В день надання 

послуги 

За документ 

3.3.2.  з використанням 

системи «Клієнт-

Банк» iBank2UA  або 

SR Bank 

20 грн. Без ПДВ 20 грн. В день надання 

послуги 

- 

3.4. Проведення в післяопераційний час переказів з поточних рахунків за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки 

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

3.4.1.  на паперових носіях 50 грн. Без ПДВ 50 грн. В день надання 

послуги 

За документ 

3.4.2.  з використанням 

системи «Клієнт-

Банк» iBank2UA  або 

SR Bank 

100 грн. Без ПДВ 100 грн. В день надання 

послуги 

- 

3.5. Видача виписок з рахунку: 

3.5.1.  за попередній 

банківський день 

Входить у 

вартість 

щомісячної 

абонентської 

плати за 

ведення 

поточного 

рахунку 

- Входить у 

вартість 

щомісячної 

абонентської 

плати за 

ведення 

поточного 

рахунку 

- - 

3.5.2.  видача дублікатів 

виписок за поточний 

місяць (Тільки за 

письмовим запитом 

Клієнта). 

5 грн. Без ПДВ 5 грн. В день надання 

послуги 

За 1 дублікат 

виписки за 1 

банківський 

день 

3.5.3.  видача дублікатів 

виписок за термін 

понад місяць з дати 

виконання операції 

(Тільки за письмовим 

запитом Клієнта). 

10 грн. Без ПДВ 10 грн. В день надання 

послуги 

За 1 дублікат 

виписки за 1 

банківський 

день 

Стаття 4. Касове обслуговування рахунку 

4.1. Чекова книжка 30 грн. 6 грн. 36 грн. В день надання 

послуги 

- 

4.2. Видача готівкових коштів 

з поточного рахунку 

1,0% від суми Без ПДВ 1,0% від суми В день надання 

послуги 

- 

4.3. Видача готівкових коштів 

згідно заявленого 

Клієнтом номіналу купюр 

1,0%  від суми + 

180 грн. 

Без ПДВ 1,0%  від суми + 

180 грн. 

В день надання 

послуги 

 

4.4. Зарахування готівкових 

коштів на поточний 

рахунок 

Входить у 

вартість 

щомісячної 

абонентської 

плати за 

ведення 

поточного 

рахунку 

- Входить у 

вартість 

щомісячної 

абонентської 

плати за 

ведення 

поточного 

рахунку 

- - 

4.5. Обмін банкнот на 5 грн. Без ПДВ 5 грн. В день надання - 



 

 

№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

розмінну монету різного 

номіналу (за 500 монет) 

послуги 

4.6. Обмін монет на купюри 0,3% від суми Без ПДВ 0,3% від суми В день надання 

послуги 

- 

4.7. Обмін банкнот одного 

номіналу та банкноти 

іншого номіналу 

0,5% від суми Без ПДВ 0,5% від суми В день надання 

послуги 

- 

4.8. Тестування банкнот 0,25 грн. за 

одну банкноту, 

але не менше 10 

грн. 

0,05 грн. за 

одну 

банкноту, 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. Власнику рахунку про 

відкриття рахунку 

10 грн. Без ПДВ 10 грн. В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта за 1 

примірник 

5.2. Власнику рахунку щодо 

розрахунково-касового 

обслуговування (крім 

довідки про відкриття 

рахунку) 

30 грн. Без ПДВ 30 грн. В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта за 1 

примірник 

5.3. Власнику рахунку інших, 

не пов’язаних з 

розрахунково-касовим 

обслуговуванням (в т.ч. 

надання інформації 

аудиторським компаніям 

за запитом Клієнта) 

200 грн. 40 грн. 240 грн. В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта за 1 

примірник 

5.4. Власнику (органу 

управління, ліквідатору, 

ліквідаційній комісії) 

рахунку щодо 

розрахунково-касового 

обслуговування (після 

закриття рахунку) 

200 грн. 40 грн. 240 грн. В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта за 1 

примірник 

5.5. Запит до інформаційно-

пошукової Системи 

електронних платежів 

НБУ про стан 

проходження 

розрахункового 

документу. 

30 грн. Без ПДВ 30 грн. В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта 

Стаття 6. Додаткові послуги 

6.1. Пересилання засобами 

електронної пошти 

сканованої документа з 

відміткою банку 

5 грн. 1 грн. 6 грн. В день надання 

послуги 

За 1 документ 

6.2. Пересилання засобами факсимільного зв’язку копії документа з відміткою банку: 

6.2.1.  в межах України 10 грн. 2 грн. 12 грн. В день надання 

послуги 

За 1 документ 

6.2.2.  за межі України 20 грн. 4 грн. 24 грн. В день надання 

послуги 

За 1 документ 

6.3. Відправлення копії документа з відміткою банку на адресу, зазначену Клієнтом: 

6.3.1.  поштою Тариф пошти + 

10% 

Додатково 

ПДВ 

відповідно до 

законодавства 

Тариф пошти + 

10% +ПДВ 
В день надання 

послуги 

За 1 

відправлення 

6.3.2.  кур’єрською службою Тариф 

кур’єрської 

служби + 10% 

Додатково 

ПДВ  

відповідно до 

законодавства 

Тариф 

кур’єрської 

служби + 10% + 

ПДВ 

В день надання 

послуги 

За 1 

відправлення 

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

послуги 

За 1 бланк 

6.5. Надання виписки про 6 грн. на місяць Без ПДВ 6 грн. на місяць В передостанній На один 



 

 

№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

зміну залишку на 

поточному рахунку у 

вигляді текстових 

повідомлень (СМС) на 

мобільний телефон 

клієнта 

робочий день 

місяця 

номер 

мобільного 

оператора, за 

наявності 

руху коштів 

за рахунком 

Стаття 7. Плата  Банка Клієнту за залишки на рахунку. 

7.1. При сумі залишку коштів 

на поточному рахунку, яка 

складає менш ніж                              

4 000 001 грн. та на суму 

залишку, яка перевищує                                                 

10 000 000 грн. 

0% річних на 

суму залишку 

на рахунку 

- 0% річних на 

суму залишку 

на рахунку 

- - 

7.2. При сумі залишку коштів на поточному рахунку від 4 000 001 грн. до 10 000 000 грн. включно 
2
 : 

7.2.1.  строк безперервного 

перебування суми на 

рахунку  3-5 днів 

включно 

Затверджується 

рішенням 

КУАП 

- Затверджується 

рішенням 

КУАП 

Плата за залишки 

на рахунку 

перераховується 

Банком на рахунок 

Клієнта в перший 

робочий день 

місяця 

Оприлюднює

ться на сайті 

банку 

www.radaban

k.com.ua 

7.2.2.  строк безперервного 

перебування суми на 

рахунку 6-11 днів 

включно 

Затверджується 

рішенням 

КУАП 

- Затверджується 

рішенням 

КУАП 

Плата за залишки 

на рахунку 

перераховується 

Банком на рахунок 

Клієнта в перший 

робочий день 

місяця 

Оприлюднює

ться на сайті 

банку 

www.radaban

k.com.ua 

7.2.3.  строк безперервного 

перебування суми на 

рахунку 12-20 днів 

включно 

Затверджується 

рішенням 

КУАП 

- Затверджується 

рішенням 

КУАП 

Плата за залишки 

на рахунку 

перераховується 

Банком на рахунок 

Клієнта в перший 

робочий день 

місяця 

Оприлюднює

ться на сайті 

банку 

www.radaban

k.com.ua 

7.2.4.  строк безперервного 

перебування суми на 

рахунку 21-30 днів 

включно 

Затверджується 

рішенням 

КУАП 

- Затверджується 

рішенням 

КУАП 

Плата за залишки 

на рахунку 

перераховується 

Банком на рахунок 

Клієнта в перший 

робочий день 

місяця 

Оприлюднює

ться на сайті 

банку 

www.radaban

k.com.ua 

7.2.5.  строк безперервного 

перебування суми на 

рахунку більше 30 

днів 

Затверджується 

рішенням 

КУАП 

- Затверджується 

рішенням 

КУАП 

Плата за залишки 

на рахунку 

перераховується 

Банком на рахунок 

Клієнта в перший 

робочий день 

місяця 

Оприлюднює

ться на сайті 

банку 

www.radaban

k.com.ua 

 
1
 -  Даний Тарифний пакет може використовуватися тільки Клієнтами, які вже мають діючий поточний рахунок в Банку.  

2
 -  Проценти нараховуються щоденно за методом «факт/факт». 

При нарахуванні процентів день зарахування коштів на рахунок до розрахунку не включається. 

Залишок на поточному рахунку може бути нижче 4 000 001 грн. але нарахування процентів та відлік безперервного 

терміну почнуться тільки після досягнення суми 4 000 001 грн.  

Якщо залишок на рахунку склав менше 4 000 001 грн. (без врахування кошів зарахованих на рахунок протягом 

банківського дня) відлік безперервного періоду зупиняється.  

Якщо залишок на рахунку знову  досяг чи перевищив 4 000 001 грн. (без врахування кошів зарахованих на рахунок 

протягом банківського дня) відлік безперервного періоду поновлюється. 

Тобто для  того щоб  період вважався безперервним в будь-який момент залишок коштів на рахунку повинен бути не 

нижче мінімальної суми. 

При переході в наступну шкалу безперервного  періоду перерахунок процентів, нарахованих за попередній період,  не  

здійснюється. 
 


