
 

 

 

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

Пакет послуг «Еліт» 
 

Найменування послуги 
Тип карткового продукту, 

тариф 

MasterCard World Elite Pay Pass 

Валюта рахунку UAH USD EUR 

Строк дії картки 3 роки 

1. Оформлення та обслуговування пакету послуг 

1.1. Вартість пакету послуг, зокрема: 4000 грн. на рік2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Відкриття рахунку  та оформлення  основної картки MasterCard World Elite Pay Pass в UAH  
 

Входить у вартість п. 1.1. 
 

1.1.2. Відкриття рахунку та оформлення  картки MasterCard World Elite Pay Pass в будь-якій 
одній з доступних валют USD, EUR (не більше 2-х) 

 1.1.3. Оформлення Віртуальної платіжної Інтернет- карти 3 
1.2. Щомісячна комісія за обслуговування пакету8 500 грн. 

 1.3. Оформлення та обслуговування додаткової картки9: 

1.3.1. Оформлення  додаткової картки MasterCard Platinum Pay Pass (не більше 2-х)  

Входить у вартість п. 1.1. 

 

1.3.2. Щомісячна комісія за обслуговування додаткової картки, що відкрито згідно  п.1.3.1.  
1.3.3. Оформлення додаткової картки MasterCard Gold Pay Pass (не більше 2-х) 

1.3.4. Щомісячна комісія за обслуговування додаткової картки, що відкрито згідно п.1.3.3. 

1.3.5. Оформлення  додаткової картки MasterCard Platinum Pay Pass (третя та наступні) 400 грн. 

1.3.6. Щомісячна комісія за обслуговування додаткової картки, що відкрито п.1.3.5. Не тарифікується 

1.3.7. Оформлення  додаткової картки MasterCard Gold Pay Pass (третя та наступні) 100 грн. 

1.3.8. Щомісячна комісія за обслуговування додаткової картки, що відкрито п.1.3.7. Не тарифікується 

  1.4. Вартість  пакету послуг  у випадку підвищення рівня з пакету «Преміум»10 3500 грн.  

2. Заміна картки та ПІН-коду 

2.1. Заміна картки (основної/будь якої додаткової)  в період дії за ініціативою Банку Не тарифікується 

2.2. Перевипуск ПІН-коду за ініціативою Банку Не тарифікується 

2.3. Заміна картки (основної/будь якої додаткової) в період дії за ініціативою Клієнта9 300 грн. 

2.4. Перевипуск ПІН-коду за ініціативою Клієнта Не тарифікується 

2.5. Заміна додаткової картки у зв'язку із закінченням строку дії9: 

2.5.1. додаткової картки MasterCard Platinum Pay Pass що відкрито згідно п. 1.3.1.  
Входить у вартість п. 1.1. 

 2.5.2. додаткової картки MasterCard Gold Pay Pass що відкрито згідно п. 1.3.3. 

2.5.3. додаткової картки MasterCard Platinum Pay Pass що відкрито згідно п. 1.3.5. 300 грн. 

2.5.4. додаткової картки MasterCard Gold Pay Pass що відкрито згідно п. 1.3.7. 100 грн. 

3. Поповнення рахунку11 

3.1. Готівкою за наявності картки 
Не тарифікується 3.2. Готівкою за відсутністю картки 

3.3. Безготівковим переказом з рахунків за переліком12 0,5% від суми, 
 але не менше 

2 грн. 

0,5% від суми 

3.4. Безготівковим переказом з інших рахунків (крім рахунків п. 3.3.) Не тарифікується 
 

 
4. Отримання готівки13 

4.1. В банкоматах та касах АТ «АБ «РАДАБАНК» з використанням картки Не тарифікується 

 4.2. В банкоматах банків-партнерів, що об’єднанні до мережі «Радіус»14: 

4.2.1. Перша операція з отримання готівки в календарному місяці Не тарифікується 



 

 

4.2.2. Друга та наступні операції з отримання готівки в календарному місяці 0,5% від суми 

4.3. В банкоматах та касах інших банків на території України з використанням картки: 

4.3.1. в банкоматах 

4.3.1.1. Перша операція з отримання готівки в календарному місяці Не тарифікується 

4.3.1.2. Друга та наступні операції з отримання готівки в календарному місяці 1,2% від суми + 4 грн. 

4.3.2. в касах 1,2% від суми + 4 грн. 

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

4.4.1. в банкоматах 1,2% від суми,  
але не менше 70 грн. 

4.4.2. в касах 1,4% від суми,  
але не менше 185 грн. 

4.5. В касах АТ «АБ «РАДАБАНК» без використання картки та/або ПІН-коду Не тарифікується 

5. Безготівкові розрахунки11 

5.1. Проведення переказу коштів з карткового рахунку за платіжним дорученням Клієнта, наданим у паперовій формі:  

5.1.1. На рахунки інших банків: 

5.1.1.1. в межах України  0,5% від суми, 

 але не менше 

15 грн. 0,5% від суми, 
але не менше 
30 USD/EUR та 
не більше 300 

USD/EUR
15

 

5.1.1.2. за межі України Не 
передбачено 

5.1.2. На рахунки інших клієнтів, відкриті в АТ "АБ "РАДАБАНК" 
0,5% від суми, 
але не менше 

15 грн. 

5.1.3. На власні рахунки, відкриті в АТ "АБ "РАДАБАНК"  
Не тарифікується 5.1.4. На рахунки погашення заборгованості за розрахунками з АТ«АБ «РАДАБАНК» 

5.2. Перерахування на інший картковий рахунок Клієнта Банку, в банкоматах Банку 3 грн. за 
документ 

Не передбачено 

6. Додаткові послуги 

6.1. Проценти, що нараховуються на залишок коштів на рахунку (річних)16  11%  1,5% 0,5%  
6.2. Інформування про рух коштів за допомогою SMS- повідомлень: 

6.2.1 за одним номером мобільного телефону  

Не тарифікується 
6.2.2. за додатковим номером мобільного телефону  

6.3. Оформлення дисконтної картки Priority Pass 4  
Входить у вартість п. 1.1. 

 
6.4. Оформлення страхового полісу для  виїжджаючих за кордон України 5 

6.5. Послуга MasterCard Concierge на ім'я користувача пакету послуг6 
 6.6. Оформлення страхового полісу страхування фінансових ризиків7 

6.7. Знижка на придбання монет в касах АТ «АБ «РАДАБАНК» для держателя незаблокованої 
основної та/або додаткової картки MasterCard Platinum  

Згідно Прейскуранту цін на 
монети, оприлюднюється на 

сайті Банку 
www.radabank.com.ua  

7. Умови надання послуги овердрафту 
17

 

7.1. Комісія за збільшення суми заборгованості за овердрафтом 
18

 

4% від суми, 

 але не менше 20 грн. 

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

7.3. Відсоткова ставка за користування лімітом овердрафту у пільговий період 
16

 0,01% річних 

7.4. Базова відсоткова ставка за користування лімітом овердрафту 
16

 36 % річних 

8. Операції на валютному ринку України19 

8.1. Продаж на міжбанківському валютному ринку валюти 0,25%, але не менше 50 грн. 



 

 

8.2. Обов’язковий продаж на міжбанківському валютному ринку (коштів, що підлягають 
обов’язковому продажу, згідно законодавства України)  

0,15%, але не менше 50 грн. 

8.3. Купівля на міжбанківському валютному ринку 0,5%, але не менше 50 грн. 

8.4. Конверсія однієї іноземної валюти в іншу (якщо російський рубль не є однією із сторін в парі 
валют) за фактичним курсом 

0,15%, але не менше 50 грн. 

8.5. Конверсія однієї іноземної валюти в іншу, якщо однією із сторін в парі валют є російський 
рубль за фактичним курсом  

1%, але не менше 50 грн. 

 

 

 

1 - виконується в день відображення здійсненної операції по рахунку в Банку в валюті рахунку по курсу та на умовах, зазначених у ДКБО ФО. Комісії  

за валютними рахунками утримуються по курсу НБУ на день списання. 

 Всі тарифи, на обслуговування карткового рахунку, що не вказані в цьому пакеті, використовуються згідно «Загальних тарифів на АТ «АБ «РАДАБАНК» 
на ведення та обслуговування рахунків фізичних осіб».  
2 – сума комісії сплачується Клієнтом у національній валюті щорічно. Перший раз у день відкриття рахунку та оформлення основної картки в UAH.  

У другий та наступні роки обслуговування пакет переоформлюється (з урахуванням послуг наданих в рамках пакету) за умови сплати Клієнтом  комісії 
або наявності на основному картковому рахунку у гривні, що відкрито до пакету, необхідної суми для сплати комісії. В рамках пакету за заявою 
клієнту відкривається додатково до 2-х рахунків у різних валютах на вибір клієнта, до кожного з відкритих рахунків оформлюється  платіжна карта, 
що відповідає за типом основній картці Пакету та зі строком дії не більш ніж основна картка Пакету в UAH. 
До Пакету оформлюються наступні картки: Основна картка  MasterCard World Elite Pay Pass в валюті UAH, картка  MasterCard World Elite Pay Pass 
кількістю не більше 2 (двох) в валюті USD/EUR (оформлюються за заявою Клієнта);  Додаткова картка MasterCard Platinum Pay Pass кількістю не більше 
2 (двох) (оформлюються за заявою Клієнта), Додаткова картка MasterCard Gold Pay Pass кількістю не більше 2 (двох) (оформлюються за заявою 
Клієнта), Віртуальна платіжна Інтернет- картка в будь-якій одній з доступних валют (UAH, USD, EUR) (оформлюється за заявою Клієнта). 
У разі відмови Клієнта від оформлення будь-якої(их) окремої/окремих послуги/послуг, що надається/надаються в рамках пакету або у разі 
неможливості оформити послугу(и)  - вартість пакету залишається незмінною. 
3 - Оформлення на вибір 1 (однієї) платіжної картки в будь-якій одній з доступних валют UAH, USD, EUR. Віртуальна картка оформлюється на строк дії 

не більш ніж основна картка Пакету у гривні та обслуговується згідно чинних тарифів за програмою «Віртуальна картка – Вільний інтернет» (окрім 
Тарифу за СМС-інформування). 
4  - з урахуванням ПДВ. До пакету держателю основної картки оформлюється одна дисконтна картка Priority Pass строком на один календарний рік - 

безкоштовно. Усі наступні дисконтні картки Priority Pass оформлюються за повною вартістю послуги. 
5 – Програма страхування Страховик СК Альянс, якщо мета подорожі включає активний відпочинок, аматорський спорт, професійний, екстремальний 

спорт та зимові види спорту. Оформлюється строком на один календарний рік. Детальну інформацію можливо отримати у персонального 
менеджера. 
6 – Послуга «Mastercard Concierge» оформлюється строком на один календарний рік. Детальну інформацію можливо отримати у персонального 

менеджера або на офіційному сайті компанії www.mcconcierge.com. 
7-  Надається в рамках агентського договору з СК Альянс 1 поліс на вибір до одного з основних  рахунків. Поліс оформлюється строком на один 

календарний рік. Страхова сума еквівалент 2 000 доларів США, Франшиза 500 грн.  
8 – сума комісії  стягується щомісячно у перший робочій день місяця . Перше списання плати, що встановлена у п.1.2 Тарифів, відбувається  у наступний 

місяць за місяцем оформлення основної картки в UAH.   
9 - сума комісії сплачується Клієнтом у національній валюті у день оформлення/оформлення заміни картки. Додаткова картка обслуговується за 

тарифами основної картки та зі строком дії не більш ніж основна картка. 
10 – сума комісії сплачується Клієнтом у день відкриття рахунку в UAH. На наступні роки обслуговування стягується комісія згідно п. 1.2.  
11 - перекази та поповнення в валютах USD/EUR здійснюються згідно чинного Законодавства. 
12  - з рахунків інших банків та з рахунків, що відкрито у  АТ «АБ «РАДАБАНК»: 1200, 1919, 2600, 2601, 2602, 2650, 2809, 3510, 3519, 3610, 3619. 
13 - без урахування додаткових комісій інших банків, в обладнанні яких здійснюється дана операція. 

14 -  з повним переліком Банків-партнерів, що входять в об`єднану мережу "РАДІУС", можливо ознайомитись на сайті http://www.radabank.com.ua/ 
15 - сума комісії сплачується Клієнтом за тарифом відповідної валюти рахунку у національній валюті за офіційним курсом НБУ в день проведення 

переказу 
16 - затверджується рішенням КУАП і змінюється згідно умов договору. 

17 –  надається виключно к основному рахунку у валюті гривня. 
18 - додатково до комісії за отримання готівки або перерахування, встановленої на картковому рахунку. 
19 - від суми операції в валюті в еквіваленті національної валюти України за офіційним курсом НБУ на момент списання комісії. 


