
Тарифний пакет «Корпоративна картка підприємця» 
 

Перелік тарифів Тариф 
1. Відкриття рахунку та обслуговування рахунку: 

1.1. Відкриття рахунку  50 грн. 

1.2. Закриття рахунку за заявкою Клієнта 100 грн. 

1.3. Щомісячне обслуговування рахунку Входить у вартість відкриття 
рахунку 

1.4. Випуск додаткової картки класу, не вище основної1 30 грн. 

1.5. Відправлення документів на адресу, зазначену Клієнтом  

  1.5.1. поштою Тарифи пошти + 10% (в т.ч. ПДВ) 

  1.5.2. кур’єрською службою  Тарифи служби + 10% (в т.ч. ПДВ) 

2. Переоформлення та випуск: 

2.1. Картки в період дії за ініціативою Банку Не тарифікується 
2.2. Картки в період дії за ініціативою Клієнта 30 грн. 
2.3. Перевипуск ПІН-конверту за ініціативою клієнта 5 грн. 
2.5. Доплата за термінове оформлення та випуск карти 100 грн. 
2.6. Доплата за терміновий випуск ПІН-коду 60 грн. 
3. Поповнення рахунку: 
3.1. Готівкою при наявності картки 
3.2. Готівкою при відсутності картки власниками рахунку 
3.3. Готівкою особами, що не є власниками рахунку 
3.3.  Безготівковим переказом з інших рахунків (крім депозитних, 
позичкових та карткових рахунків, відкритих в ПАТ "АБ "РАДАБАНК") 
3.4. Безготівковим переказом з депозитних, позикових та карткових 
рахунків, відкритих в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 

Не тарифікується 

4. Зняття готівки:2 
4.1. В банкоматах та касових терміналах Банку 0,6% від суми min 1грн. 
4.2. В банкоматах банків-партнерів, що об’єднанні до мережі 
«Радіус» та банків-партнерів3 

0,75% від суми min 2грн. 

4.3. В касових терміналах банків-партнерів, що об’єднанні до 
мережі «Радіус», та банків-парнерів3 

2% від суми 

4.4. В банкоматах та касових терміналах інших банків на території 
України 

2% від суми + 5 грн. 

4.5. В банкоматах та касових терміналах інших банках за межами 
України: 

 

4.5.1. В банкоматах 2,0% від суми min 30грн. 
4.5.2. В касових терміналах 2,0% від суми min 80грн. 

5. Оплата вартості товарів, послуг та робіт в торгівельно-сервісній 
мережі та Інтернеті 

Не тарифікується 

6. Проценти, що нараховуються на залишок коштів на рахунку4 Не передбачено 
7. Проценти за користування кредитними коштами Банку Згідно кредитного договору 
8. Комісія за конвертацію валюти в разі відмінності валюти 
розрахунків з валютою рахунку 

1% від суми, списаної з рахунку 

8. Додаткові тарифи та послуги: 

8.1. Інформування про рух коштів по рахунку за допомогою SMS- 
повідомлень 

10 грн. в місяць 

8.2. Перерахування на інший рахунок картки, емітованої Банком, в 
банкоматах Банку та банків-партнерів5 

0,6% від суми min 2 грн. 

8.3. Проведення переказів з рахунку на поточний рахунок Клієнта6 Не тарифікується 
8.4. Проведення переказів з рахунку в інші банки з застосуванням 
документа на переказ (крім документів на примусове списання 
коштів у відповідності до законодавства) на паперових носіях6 

 

  8.4.1. протягом операційного часу 7 грн. 
  8.4.2. в післяопераційний час 10 грн. 
8.5. Перегляд та/або роздрукування залишку коштів в банкоматах:  



8.5.1. Перегляд залишку коштів на екрані банкоматів Банку та 
банків-партнерів 

Не тарифікується 

8.5.2. Роздрукування залишку коштів в банкоматах Банку та 
банків-партнерів без здійснення операції зняття готівки 

1 грн. 

8.5.3. Роздрукування залишку коштів в банкоматах Банку та 
банків-партнерів після здійснення операції зняття готівки 

Не тарифікується 

8.5.4. Перегляд та/або роздрукування залишку коштів в 
банкоматах інших банків на території України 

1 грн. 

8.5.5. Перегляд та/або роздрукування залишку коштів в 
банкоматах інших банків за межами України 

3 грн. 

8.6. Розблокування картки 5 грн. 
8.7. Проведення розслідування по спірним транзакціям:  

8.7.1. В мережі банків-партнерів 10 грн. 
8.7.2. В мережі інших банків 100 грн. 
8.7.3. З наданням підтверджуючих документів (за кожний 
документ) 

50 грн. 

8.8. Видача виписок з рахунку:  
  8.8.1 за поточний місяць Не тарифікується 
  8.8.2. за термін понад місяць з дати виконання операції 7 грн. 
8.9. Надання довідок  
  8.9.1. про відкриття рахунку 10 грн. 
  8.9.2. щодо розрахунково-касового обслуговування (крім довідки, 

позначеної в п. 8.9.1) 
100 грн. 

  8.9.3. інших, не пов’язаних з розрахунково-касовим 
обслуговуванням 

84 грн. (в т.ч. ПДВ 14 грн.) 

 

1 – випуск карт іншого типу не передбачений; 
2 -  без урахування додаткових комісій банків, власників банкоматів та терміналів; 
3 - банками-партнерами є банки, де встановлена окрема комісія для власників карт Банку (Укрсоцбанк, ВТБ банк).  
Перелік цих банків може бути змінений; 
4 - затверджується рішенням КУАП і змінюється згідно умов договору;  
5 – в випадку підключення даної послуги в банкоматах банків-партнерів; 
6 – у випадах втрати, блокування картки та інших випадках неможливості використання картки. 
 

 
 


