
 
Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування  

поточних рахунків фізичних осіб  у іноземних валютах* 

Тарифний пакет «GLOBAL» 
Валюта рахунку USD/EUR/GBP/RUB/CNY/PLN/CHF 

№ Найменування послуги Тариф 

1. Відкриття та обслуговування рахунку 

1.1.  Відкриття першого поточного рахунку в іноземній 

валюті на вибір USD/EUR/GBP/RUB/CNY/PLN/CHF 1 50 грн. 

1.2.  Переоформлення рахунку внаслідок зміни прізвища, 

ім’я, по батькові тощо, пов’язане з закриттям та 

відкриттям рахунку 2 

25 грн. 

1.3.  Відкриття кожного наступного поточного рахунку в 

іноземній валюті 1 25 грн. 

1.4.  Закриття поточного рахунку в іноземній валюті за 

заявою Клієнта  
Входить у вартість відкриття рахунку 

1.5.  Закриття поточного рахунку в іноземній валюті за 

ініціативою банку 
Входить у вартість відкриття рахунку 

1.6.  Плата за ведення поточного рахунку  Входить у вартість відкриття рахунку 

2. Поповнення рахунку 

2.1.  Внесення готівки на рахунок 6   Входить у вартість відкриття рахунку 

2.2.  Безготівковим переказом з депозитних (2630, 2638), 

позикових (2203,2233, 2401, 2403, 2431, 2433, 2450, 

2453), карткових (2625), транзитних 

(2809,2900,2902,2909) та поточних (2620) рахунків, 

відкритих в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 

Не тарифікується 

2.3.  Безготівковим переказом з інших рахунків (крім 

рахунків п. 2.2.) 
0,75% від суми, але не менше 2 грн. 

3. Отримання готівки 

3.1. Видача готівки з поточного рахунку  Не тарифікується 

4. Безготівкові розрахунки6 

4.1.  Проведення переказу коштів з поточного рахунку за межі банку 4: 

у USD  0,5% від суми, але не менше 30 USD та не більше 300 USD 

у EUR 0,5% від суми, але не менше 30 EUR та не більше 300 EUR 

у GBP 0,5% від суми, але не менше 25 GBP та не більше 250 GBP 

у RUB 0,5% від суми, але не менше 500 RUB та не більше 10000 RUB 

у CNY 0,5% від суми, але не менше 200 CNY та не більше 2000 CNY 

у PLN 0,5% від суми, але не менше 100 PLN та не більше 1000 PLN 

у CHF 0,5% від суми, але не менше 35 CHF та не більше 300 CHF 

4.2.  Проведення переказу коштів з рахунку за платіжним 

дорученням Клієнта, наданим у паперовій формі на 

рахунки, відкриті в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (крім 

рахунків п. 4.3.)4  

 

0,5% від суми  

4.3.  Проведення переказу коштів з рахунку за платіжним 

дорученням Клієнта, наданим у паперовій формі на 

власні рахунки, внутрішньобанківські рахунки та 

рахунки погашення заборгованості, відкриті в ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК"  

Не тарифікується 

5. Операції на валютному ринку України 

5.1.  Продаж на міжбанківському валютному ринку3 0,15%, але не менше 50 грн. 

5.2.  Обов’язковий продаж на міжбанківському валютному 

ринку(коштів, що підлягають обов’язковому продажу, 

згідно законодавства України)3 

0,10%, але не менше 50 грн. 

5.3.  Купівля на міжбанківському валютному ринку3 0,5%, але не менше 50 грн. 

5.4.  Купівля іноземної валюти на міжбанківському 

валютному ринку за дорученням нерезидентів – 

інвесторів3 

0,35%, але не менше 100 грн. 

5.5.  Конверсія однієї іноземної валюти в іншу за фактичним 

курсом 3 0,15%, але не менше 50 грн. 

6. Додаткові послуги 

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

6.1.1. за одним номером мобільного телефону 7 

6 грн. 
6.1.2. за додатковим номером мобільного телефону 7 

 



 

*- крім фізичних осіб-підприємців, та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. 
1 - Сума комісії сплачується Клієнтом у день відкриття рахунку. 
2 - Сума комісії сплачується Клієнтом  у день подання до банку документів щодо відповідних змін. 
3 - Від суми операції в валюті в еквіваленті національної валюти України за офіційним курсом НБУ на момент списання комісії 
4 - Сума комісії сплачується Клієнтом у національній валюті за офіційним курсом НБУ на момент списання комісії. 
5 - Сума комісії утримується із суми переказу, у валюті переказу в сумі еквівалентній по крос-курсу через офіційний курс  НБУ 

на момент списання комісії, далі сума переказу зменшується на суми комісій інших банків. 
6 - Операції здійснюються відповідно до чинних нормативно-правових актів України. 
7 - На місяць за кожний номер. 


