
ПАТ «АБ «РАДАБАНК» пропонує наступні умови по вкладах для фізичних осіб 

______________________________________________________________________________________________________ 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» із задоволенням надасть Вам можливість для примноження Вашого капіталу. 

Наші консультанти порадять Вам оптимальні умови депозиту, залежно від Ваших фінансових планів! 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» здійснює прийом грошових коштів на наступні типи  депозитних вкладів: 

 Строкові 

 На термін 

Строковий – депозит, умовами договору якого передбачена можливість дострокового розірвання та повернення коштів до закінчення терміну 

депозиту. 

На термін – депозит, умовами договору якого не передбачена можливість дострокового розірвання та повернення коштів до закінчення терміну 

депозиту. По депозитах на термін процентна ставка, як правило, вище, ніж для простих строкових депозитів. 

У ПАТ «АБ «РАДАБАНК», для депозитних вкладів у національній валюті «ОГО!»; «ТІП-ТОП» в тому числі «ОГО!» НА 

ТЕРМІН; «ТІП-ТОП» НА ТЕРМІН; діє програма лояльності у вигляді бонусу до базової ставки: 

 Підвищення базової процентної ставки для пенсіонерів:     + 0,5%  

 Для вкладників, що оформили депозит за допомогою системи «WEB-Банкінг»:    + 0,5% 

 Вкладники, які після закінчення терміну дії договору банківського вкладу, переоформлюють вклад на новий строк, або при оформленні договору вже 

мають (мали раніше) у Банку діючий депозит, отримують підвищення базової процентної ставки: + 0,25%  

 Для користувачів зарплатних карт банку підвищення базової процентної ставки:    + 0,25% 

Клієнт може скористатися тільки однією бонусною програмою до одного вкладу (бонуси не сумуються). 
 

Базові процентні ставки та умови розміщення вкладів (що діють з 09.03.2017 року): 

Мінімальна 

сума 

вкладу 

Валюта 

депозиту 

Річна процентна ставка, % 

1 міс. (31) 2 міс. (61) 3 міс. (91) 6 міс. (183) 12 міс. (370) 24 міс. (730) 

«ОГО!» 

З виплатою відсотків в кінці строку (при достроковому розірванні ставка 0,1 %/річ.) 

1000 грн. Гривня 12,5% 14% 14,5% 15% 16% 16% 

$100 Долар 2,5% 2,5% 3,5% 4% 4,6% 5% 

€100 Євро 1% 1% 2% 2,5% 3,1% 3,5% 

«ОГО!» НА ТЕРМІН  

З виплатою відсотків в кінці строку (дострокове розірвання не передбачено) 

1000 грн. Гривня 12,5% 15% 16,5% 17% 18% -- 

$100 Долар 2,5% 3% 5% 5,3% 5,6% -- 

€100 Євро 1% 1,5% 3,5% 3,8% 4,1% -- 

«ТІП-ТОП» 

З виплатою відсотків щомісяця (при достроковому розірванні ставка 0,1 %/річ.) 

1000 грн. Гривня 12,5% 13,5% 14% 14,5% 15% 15,5% 

$100 Долар 2,5% 2,5% 3% 3,5% 4,5% 4,5% 

€100 Євро 1% 1% 1,5% 2% 3% 3% 

«ТІП-ТОП» НА ТЕРМІН 

З виплатою відсотків щомісяця (дострокове розірвання не передбачено) 

1000 грн. Гривня 12,5% 15% 16% 16,5% 17% -- 

$100 Долар 2,5% 3% 4,5% 5% 5,5% -- 

€100 Євро 1% 1,5% 3% 3,5% 4% -- 

«ОСЬ ВАМ!!!» 

З отриманням відсотків в кінці терміну, з капіталізацією% 

З можливістю довкладень (при достроковому розірванні ставка 0,1% / річ.) 

Мінімальна 

сума 

вкладу 

Валюта 

депозиту 

92-183 дня 

(3-6 місяців) 

184-365 днів 

(6-12 місяців) 

370-554 днів 

(12-18 місяців) 

10 грн. Гривня 14% 15,5% 15,5% 

$10 Долар 3% 3,5% 3,5% 

€10 Євро 1,5% 2% 2% 

«ОСЬ ВАМ!!!» НА ТЕРМІН 

З отриманням відсотків в кінці терміну, з капіталізацією% 

З можливістю довкладень (дострокове розірвання не передбачено) 

10 грн. Гривня 15,5% 17% 17% 

$10 Долар 4,5% 5% 5,5% 

€10 Євро 3% 3,5% 4% 



«ТИЖНЕВИЙ» 

З отриманням відсотків в кінці терміну (при достроковому розірванні ставка 0,1% / річ.) 

500 000грн. Гривня Строк 7 днів – 1% річ. 

$25 000 Долар Строк 7 днів – 1% річ. 

«УХ ТИ!!!» 

Виплата% щотижня (при достроковому розірванні в перші 7 днів ставка 0,1% / річ.) 

 Відсотки Строк Сплата % 

1000 грн. 11,0% + 0,25% щотижня 259 днів Щотижня 

 
Додаткові умови: 

З 11.01.2016 р вкладник може доручити банку здійснити продовження договору банківського вкладу, після закінчення терміну його дії. Договір 

продовжується на умовах що діяли до продовження вкладу за процентною ставкою що діє в банку по даному виду вкладу на дату початку 

нового терміну залучення вкладу. Вкладник може скасувати розпорядження на продовження в будь-який час, але не пізніше ніж за 3 дні до 

дати закінчення терміну договору. 

 

Вклад «ОСЬ ВАМ!!!» - % виплачуються щомісяця і капіталізуються (додаються до суми вкладу). 

Мінімальна сума поповнення - 50 гривень, 10 дол. США, 10 Євро. Можливість поповнення - протягом всього терміну договору, максимальна 

сума поповнення в місяць 50 000 гривень; 2 000 дол. США; 2 000 Євро. 

 

Необхідні документи: паспорт та ідентифікаційний код. 

Адреси: 

м. Дніпро  
вул. В. Мономаха (Московська), 5 Тел.: +38 (0562) 34-11-12, +38 (0562) 387-684, тел. факс: +38 (056) 376-90-52 

пр. О. Поля (Кірова), 46. Тел.: +38 (0562) 387-687, 38 (0562) 387-697, тел. факс: +38 (056) 376-90-52 

вул. Магдебурзького права (Гопнер), 1/46 Тел.: (056) 790-32-12 

пр. Слобожанський (ім. газети «Правди»), 87 Тел. +38 (056) 377-94-01 

м. Новомосковськ 
вул. Гетьманська (Радянська), 26 Тел.: +38 (569) 69-64-67 

м. Одеса 
вул. Велика Арнаутська, 86 Тел.: +38 (048) 728-08-08 

м. Київ 
вул. Митрополита В. Липківського, 16. Тел.: +38 (044) 501-85-85 

вул. А. Малишка, 5, буд-А. Тел.: +38 (044) 237-79-96 

м. Запоріжжя 
вул. Яценко, 1 Тел.: +38 (061) 212-26-50 

м. Львів 
вул. Академіка В. Гнатюка, буд. 16. Тел.: +38 (032) 23-22-576 

вул. Пасічна, 33 Тел. (032) 232-99-16; (032) 232-99-17 

 
 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво № 110 від 02.09.1999р.,  

Реєстраційний № 119 в Реєстрі банків-учасників Фонду) Граничний розмір відшкодування коштів за вкладами становить 200 000 грн. 
 ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ліц. НБУ № 166 від 14.11.2011р. 


