
 
 

ЗАГАЛЬНІ 

Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб 

(крім банків), фізичних осіб-підприємців, та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну 

діяльність у національній та іноземній валютах 
 

№ Послуга Тариф ПДВ Ціна 
Термін 

оплати 
Примітки 

Стаття 1. Оформлення рахунків  

1.1. Оформлення поточних рахунків в національній валюті 

1.1.1. 

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 

- 

1.1.2. 

Відкриття кожного 

наступного поточного 

рахунку 

1 грн. Без ПДВ 1 грн. 

В день 

відкриття 

рахунку 

  

1.1.3. 
Закриття поточного рахунку 

за заявою Клієнта 
100 грн. Без ПДВ 100 грн. 

В день 

закриття 

рахунку 

- 

1.1.4. 
Закриття поточного рахунку 

ліквідатором Клієнта 

Входить у вартість 

відкриття рахунку 
- 

Входить у вартість 

відкриття рахунку 
- - 

1.1.5. 
Закриття поточного рахунку 

за ініціативою банку 

Входить у вартість 

відкриття рахунку 
- 

Входить у вартість 

відкриття рахунку 
- - 

1.1.6. 
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 

- - 

1.2. Оформлення депозитних (вкладних ) рахунків для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

1.2.1. 
Відкриття вкладного 

(депозитного) рахунку 
Не тарифікується - Не тарифікується - - 

1.2.2. 
Закриття вкладного 

(депозитного) рахунку 
Не тарифікується - Не тарифікується - - 

1.2.3. 
Обслуговування вкладного 

(депозитного) рахунку 
Не тарифікується - Не тарифікується - - 

Стаття 2. Підключення до системи дистанційного обслуговування «ВЕБ-банкінг для корпоративних клієнтів» 

2.1. 

Наступне підключення до 

системи дистанційного 

обслуговування «ВЕБ-банкінг 

для корпоративних клієнтів» у 

разі відключення системи з 

вини Клієнта 

50 грн. Без ПДВ 50 грн. 

В день 

надання 

послуги 

- 

2.2. 

Генератор одноразових 

паролів за перший пристрій 

наданий при підключені до 

системи дистанційного 

обслуговування та заміна 

після гарантійного терміну 

використання 

425 грн. 85 грн. 510 грн. 

В день 

одержання 

пристрою 

За один 

пристрій 

2.3. 

Генератор одноразових 

паролів за кожний додатковий 

пристрій та заміна в разі 

виходу з ладу за провиною 

клієнта, не залежно від 

терміну використання 

500 грн. 100 грн. 600 грн. 

В день 

одержання 

пристрою 

За один 

пристрій 



2.4. 
USB-Токен iBank2 key за 

кожний пристрій 
600 грн. 120 грн. 720 грн. 

В день 

одержання 

пристрою 

За один 

пристрій 

Стаття 3. Абонентська плата за ведення рахунку 

Стаття 4. Розрахункове обслуговування рахунку в національній валюті 

4.1. 
Проведення в операційний час переказів з поточних рахунків за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки відкриті 

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

4.1.1. - на паперових носіях 20 грн. Без ПДВ 20 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За документ 

4.1.2. 

- з використанням системи 

«ВЕБ-банкінг для 

корпоративних клієнтів» 

або SR Bank 

Входить у вартість 

щомісячної 

абонентської плати 

за ведення 

поточного рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної 

абонентської плати 

за ведення 

поточного рахунку 

- - 

4.2. 
Проведення в післяопераційний час переказів з поточних рахунків за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки 

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

4.2.1. - на паперових носіях 25 грн. Без ПДВ 25 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За документ 

4.2.2. 

- з використанням системи 

«ВЕБ-банкінг для 

корпоративних клієнтів» 

або SR Bank 

Входить у вартість 

щомісячної 

абонентської плати 

за ведення 

поточного рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної 

абонентської плати 

за ведення 

поточного рахунку 

- - 

4.3. 
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): 

4.3.1. - на паперових носіях 30 грн. Без ПДВ 30 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За документ 

4.3.2. 

- з використанням системи 

«ВЕБ-банкінг для 

корпоративних клієнтів» 

або SR Bank 

4 грн. Без ПДВ 4 грн. 

В день 

надання 

послуги 

- 

Стаття 5. Касове обслуговування рахунку в національній валюті 

5.1. Чекова книжка 75 грн. 15 грн. 90 грн. 

В день 

надання 

послуги 

- 

5.2. 
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 

- - 

5.3. 

Обмін банкнот на розмінну 

монету різного номіналу (за 

500 монет) 

5 грн. Без ПДВ 5 грн. 

В день 

надання 

послуги 

- 

5.4. Обмін монет на купюри 0,3% від суми Без ПДВ 0,3% від суми 

В день 

надання 

послуги 

- 

5.5. 

Обмін банкнот одного 

номіналу та банкноти іншого 

номіналу 

0,5% від суми Без ПДВ 0,5% від суми 

В день 

надання 

послуги 

- 

Стаття 6. Надання виписок, довідок 

6.1. 
Видача виписок з рахунку за 

попередній банківський день 

Входить у вартість 

щомісячної 

абонентської плати 

за ведення 

поточного рахунку 

- 

Входить у вартість 

щомісячної 

абонентської плати 

за ведення 

поточного рахунку 

- - 



6.2. 

Видача паперових дублікатів 

виписок (з додатками) за 

письмовим запитом клієнта 

7 грн. Без ПДВ 7 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За один лист 

формату А4 

6.3. 

Видача довідки власнику 

рахунку про 

відкриття/закриття рахунку (в 

т.ч. формування статутного 

капіталу) 

30 грн. Без ПДВ 30 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта за 1 

примірник 

6.4. 

Видача довідки власнику 

рахунку щодо розрахунково-

касового обслуговування 

(крім довідки про 

відкриття/закриття рахунку) 

60 грн. Без ПДВ 60 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта за 1 

примірник 

6.5. 

Надання інформації на запит 

аудиторської компанії, 

необхідної для формування 

аудиторського звіту 

240 грн. Без ПДВ 240 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта за 1 

примірник 

6.6. 

Видача довідки власнику 

(органу управління, 

ліквідатору, ліквідаційній 

комісії) рахунку щодо 

розрахунково-касового 

обслуговування (по закритому 

рахунку) 

240 грн. Без ПДВ 240 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта за 1 

примірник 

6.7. 

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 

6.8. 

Видача довідки про офіційний 

курс гривні до іноземної 

валюти 

30 грн. Без ПДВ 30 грн. 

При 

одержанні 

письмового 

запиту від 

Клієнта 

За один 

примірник 

6.9. 

Видача інших довідок 

невстановленої форми на 

прохання Клієнта для надання 

іншим організаціям, 

установам (листи, запити, 

підтвердження) 

100 грн. 20 грн. 120 грн. 

При 

одержанні 

письмового 

запиту від 

Клієнта 

За один 

примірник 

6.10. 
Видача довідок нерезидентам-

інвесторам 
100 грн.  20 грн.  120 грн.  

При 

одержанні 

письмового 

запиту від 

Клієнта 

За один 

примірник 

6.11. 

Надання довідки про 

відсутність кредитної 

заборгованості або 

проведення розрахунків з 

купівлі іноземної валюти не за 

рахунок кредитних коштів 

100 грн. Без ПДВ 100 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За один 

примірник 

Стаття 7. Додаткові послуги 

7.1. 

Пересилання засобами 

електронної пошти сканованої 

документа з відміткою банку 

5 грн. 1 грн. 6 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За 1 

документ 

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

7.2.1. - поштою 
Тариф пошти + 

10% 

Додатко

во ПДВ 

відповід

но до 

законода

вства 

Тариф пошти + 10% 

+ПДВ 

В день 

надання 

послуги 

За 1 

відправлення 



7.2.2. - кур’єрською службою 
Тариф кур’єрської 

служби + 10% 

Додатко

во ПДВ 

відповід

но до 

законода

вства 

Тариф кур’єрської 

служби + 10% + 

ПДВ 

В день 

надання 

послуги 

За 1 

відправлення 

7.3. 

Надання консультації 

співробітником банку щодо 

заповнення грошового чека 

25 грн. 5 грн. 30 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За 1 чек 

7.4. Продаж бланків векселів 20 грн. 4 грн. 24 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За 1 бланк 

7.5. 

Надання виписки про зміну 

залишку на поточному 

рахунку у вигляді текстових 

повідомлень (СМС) на 

мобільний телефон клієнта 

6 грн. на місяць Без ПДВ 6 грн. на місяць 

В 

передостанній 

робочий день 

місяця 

На один 

номер 

мобільного 

оператора, за 

наявності 

руху коштів 

за рахунком 

7.6. 

Надання консультації 

співробітником банку щодо 

заповнення платіжного 

доручення 

25 грн. 5 грн. 30 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За 1 

документ 

Стаття 8. Операції по рахунку на підставі платіжної вимоги 

8.1. 

Купівля/продаж іноземної 

валюти для виконання 

платіжної вимоги  

Не тарифікується - Не тарифікується - - 

8.2. 

Перекази коштів у сумі 

платіжної вимоги 
Не тарифікується - Не тарифікується - - 

 


