
 
 

Розрахункове обслуговування платіжних карток для клієнтів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 1 

(Кредитна картка «Стандарт») 

 
Найменування послуги 

Тип карткового продукту, тариф 

MasterCard Standard 

Гривня 

Строк дії картки 1 рік 

1. Відкриття рахунку та обслуговування картки 

1.1. Відкриття рахунку та обслуговування картки2 50 грн 

1.2. Річне обслуговування картки Не тарифікується 

1.3. Випуск додаткової картки того ж типу, що й основна7 50 грн. 

1.4. Річне обслуговування додаткової картки того ж типу, що й 
основна Не тарифікується 

1.5. Щомісячне обслуговування неактивного рахунку (крім рахунків, 
на які накладено арешт згідно діючого законодавства) 5 грн. на місяць, але не більше залишку на рахунку 

2. Переоформлення та випуск 

2.1. Картки в період дії за ініціативою Банку Не тарифікується 

2.2. Картки в період дії за ініціативою Клієнта 50 грн. 

2.3. ПІН-коду за ініціативою Банку Не тарифікується 

2.4. ПІН-коду за ініціативою Клієнта 10 грн. 

2.5. Картки на новий строк2 50 грн. 

2.6. Додаткової картки на новий строк7 50 грн. 

2.7. Термінове оформлення та випуск карти8 150 грн. 

2.8. Терміновий випуск ПІН-коду8 60 грн. 

3. Поповнення рахунку 

3.1. Готівкою за наявності картки  

Не тарифікується 
3.2. Готівкою за відсутністю картки 

3.3. Готівкою особами, що не є власниками рахунку Не тарифікується 

3.4. Безготівковим переказом з інших рахунків (крім депозитних 
(2630,2635), позикових (2202,2203,2232,2233), карткових (2625), 
транзитних (2809,2900,2902,2909) та поточних (2620) рахунків, 
відкритих в ПАТ "АБ "РАДАБАНК") 

 

Не тарифікується 

3.5. Безготівковим переказом з депозитних (2630,2635), позикових 
(2202,2203,2232,2233), карткових (2625), транзитних 
(2809,2900,2902,2909) та поточних (2620) рахунків, відкритих в ПАТ 
"АБ "РАДАБАНК" 

 
Не тарифікується 

4. Зняття готівки 4 

4.1. В банкоматах та касових терміналах ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 0,5% від суми 

4.2. В Банкоматах банків-партнерів, що об’єднанні до мережі 
«Радіус»9 0,5% від суми 

4.3. В банкоматах та касових терміналах інших банків на території України: 

4.3.1. в банкоматах 1,5% від суми + 4 грн. 

4.3.2. в касових терміналах 1,5% від суми + 4 грн. 

4.4. В банкоматах та касових терміналах інших банків за межами України: 

4.4.1. в банкоматах 1,5% від суми, але не менше 70 грн. 

4.4.2. в касових терміналах 1,5% від суми, але не менше 185 грн. 

4.5. Зняття готівкових коштів без використання термінального 
обладнання (за відсутністю картки або ПІН-коду) 

0,5% від суми, але не менше 10 грн. 

5. Безготівкові розрахунки 

5.1. Оплата вартості товарів, послуг та робіт в торговій мережі та 
Інтернеті 

Не тарифікується 



5.2. Проведення переказу коштів з карткового рахунку за платіжним дорученням Клієнта, наданим у паперовій формі на 
рахунки інших банків: 

5.2.1. в межах України 0,5% від суми, але не менше 15 грн. 

5.2.2. за межами України Не передбачено 

5.3. Проведення переказу коштів з карткового рахунку за платіжним 
дорученням Клієнта, наданим у паперовій формі на рахунки інших 
клієнтів, відкриті в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 

 
0,5% від суми, але не менше 15 грн. 

5.4 Проведення переказу коштів з карткового рахунку за платіжним 
дорученням Клієнта, наданим у паперовій формі на власні рахунки, 
відкриті в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" та рахунки погашення заборгованості 

Не тарифікується 

5.5. Перерахування на інший рахунок картки, емітованої Банком, в 
банкоматах Банку та банків-партнерів 

0,5% від суми, але не менше 15 грн. 

6. Додаткові послуги 
3

 

6.1. Комісія за перерахунок суми операції, якщо валюта операції 
відрізняється від валюти рахунку, та за розрахунки в гривні за 
межами України (розраховується та сплачується у день списання 
коштів з рахунку Клієнта суми операції) 

Встановлюється банком на день списання 
коштів з рахунку та оприлюднюється на сайті 

банку www.radabank.com.ua 

6.2. Проценти, що нараховуються на залишок коштів на рахунку 5 5,00% 

6.3. Проведення розслідування по операціям (за кожну операцію), що були проведені: 

6.3.1. в мережі банків-партнерів9 30 грн. 
30 грн. 6.3.2. в мережі інших банків 170 грн. 

6.4. Надання підтверджуючих документів за спірними 
транзакціями (за одну транзакцію) 

110 грн. 

6.5. Розблокування картки 5 грн. 

6.6.  Перегляд та/або роздрукування залишку коштів в банкоматах: 

6.6.1. Перегляд залишку коштів на екрані банкоматів Банку та 
банків-партнерів9 Не тарифікується 

6.6.2. Роздрукування залишку коштів в банкоматах Банку та 
банків-партнерів9 без здійснення операції зняття готівки 

0,50 грн. 

6.6.3. Роздрукування залишку коштів в банкоматах Банку та 
банків-партнерів9 після здійснення операції зняття готівки 

Не тарифікується 

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

1 грн. 

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

3 грн. 

6.7. Зміна ПІН-коду в банкоматній мережі Банку та банків-
партнерів9 

10 грн. 

6.8. Надання довідки: 

6.8.1 про наявність рахунку, залишок коштів та рух коштів по 
рахунку 

30 грн. 

6.9. Надання позачергової виписки по рахунку Не тарифікується 

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

6.10.1 Інформування про рух коштів по рахунку за допомогою 
SMS- повідомлень за основним телефонним номером 

6 грн. на місяць 

6.10.2 Інформування про рух коштів по рахунку за допомогою 
SMS-повідомлень на додаткові телефонні номери  

6 грн. на місяць за кожний додатковий номер 

6.11. Перегляд та/або роздрукування залишку коштів в POS-
терміналах ПАТ «АБ»РАДАБАНК» (за кожний запит) 

3 грн. 

7. Умови надання послуги овердрафту 

7.1. Комісія за збільшення суми заборгованості за овердрафтом 6 5,0% 

7.2. Комісія за збільшення суми заборгованості за овердрафтом при 
оплаті товарів/послуг в торгівельно-сервісній мережі 6 

 
Не тарифікується 

7.3. Відсоткова ставка за користування лімітом овердрафту у 
пільговий період (30 днів) 5 

 
0,01% річних 

7.4. Базова відсоткова ставка за користування лімітом овердрафту 5 38% річних 

1 
- виконується в день відображення здійсненної операції по рахунку в Банку в валюті рахунку по курсу Банку, 

встановленому на день списання. 

2- сума комісії сплачується Клієнтом у національній валюті в день відкриття картки. 
3 

- без урахування додаткових комісій інших банків, в обладнанні яких здійснюється дана операція. 
4 

- без урахування додаткових комісій інших банків, в обладнанні яких здійснюється дана операція, та комісій 
Міжнародних платіжних систем. 
5 

- затверджується рішенням КУАП і змінюється згідно умов договору. 

http://www.radabank.com.ua/


6 
- додатково до комісії за зняття або перерахування, встановленої на картковому рахунку. 

        7 - сума комісії сплачується Клієнтом у національній валюті в день відкриття картки. Додаткова картка обслуговується за 
тарифами основної картки та зі строком дії не більш ніж основна картка 
      8  – додатково до комісій за випуск та річне обслуговування картки (п. 1.1, п. 1.2/ п. 1.3, п. 1.4).  Строки термінового випуску 

залежать від територіального розміщення підрозділу, де замовляється дана послуга. 
9- - з повним переліком Банків-партнерів, що входять в об`єднану мережу "РАДІУС", можливо ознайомитись на сайті 

http://www.radabank.com.ua/ 

 

http://www.radabank.com.ua/

