
 
Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування 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 

1.7.  Щомісячне обслуговування неактивного рахунку (крім 

рахунків, на які накладено арешт згідно діючого 

законодавства) 3 

5 грн., але не менше залишку на рахунку 

2. Поповнення рахунку 

2.1.  Внесення готівкових коштів на рахунок 12   Входить у вартість відкриття рахунку 

2.2.  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") 

0,75% від суми, але не менше 2 грн. 

2.3.  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 

3. Зняття готівки 

3.1. Видача готівки з поточного рахунку  Не тарифікується 

4. Безготівкові розрахунки 

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.) 

(перекази в здійснюються згідно чинного Законодавства)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 

4.4.  Запит на адресу іноземного банку (про неотримання 

бенефіціаром коштів, для одержання деталей трансакції 

тощо) 4 

60 дол. США 

4.5.  Скасування платіжних інструкцій 4 60 дол. США 

4.6.  Зміна платіжних інструкцій 4 60 дол. США 

4.7.  Повернення одержувачем або банком помилково 

зарахованих коштів 5 

25 дол. США 

4.8.  Перевірка документів, для виконання операцій з 1500 грн. 



перерахування коштів за кордон, на підставі 

індивідуальної ліцензії 

4.9.  Анулювання індивідуальної ліцензії НБУ в електронній 

формі 
Не тарифікується 

5. Операції на валютному ринку України 

5.1.  Продаж на міжбанківському валютному ринку7 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)7 

0,10%, але не менше 50 грн. 

5.3.  Купівля на міжбанківському валютному ринку7 0,5%, але не менше 50 грн. 

5.4.  Купівля іноземної валюти на міжбанківському 

валютному ринку за дорученням нерезидентів – 

інвесторів7 

0,35%, але не менше 100 грн. 

5.5.  Конверсія однієї іноземної валюти в іншу за фактичним 

курсом 7 0,15%, але не менше 50 грн. 

6. Надання довідок: 

6.1.  Власнику рахунку про наявність рахунку, залишок 

коштів та рух коштів по рахунку 
50 грн. 

6.2.  Власнику рахунку про наявність рахунку, залишок 

коштів та рух коштів по рахунку на англійській мові 
70 грн. 

6.3.  Власнику рахунку щодо розрахунково-касового 

обслуговування (крім довідки п 6.1) 
100 грн. 

6.4.  Власнику рахунку інших довідок, не пов’язаних з 

розрахунково-касовим обслуговуванням 8 
240 грн. 

6.5.  Видача довідки про офіційний курс гривні до іноземної 

валюти 
24 грн. 

6.6.  Видача довідки на вивезення іноземної валюти за межі 

України 
35 грн. 

6.7.  Термінова видача довідки про залишок коштів 

українською або англійською мовами13 
300 грн. 

7. Додаткові послуги 

7.1.  Видача виписок по рахунку: 

7.1.1.  за попередній банківський день Входить у вартість відкриття рахунку 

7.1.2.  видача дублікатів виписок за поточний місяць 6 5 грн. 

7.1.3.  видача дублікатів виписок за термін понад місяць з дати 

виконання операції 6 10 грн. 

7.2.  Інформування про рух коштів по рахунку за допомогою 

SMS- повідомлень за основним телефонним номером 
6 грн. на місяць 

7.3.  Інформування про рух коштів по рахунку за допомогою 

SMS-повідомлень на додаткові телефонні номери 
6 грн. на місяць за кожний додатковий номер 

7.4.  Оформлення довіреності на розпорядження поточним 

рахунком фізичної особи 8 24 грн. 

7.5.  Надання консультації співробітником банку щодо 

заповнення платіжного доручення 8 
30 грн. 

7.6.  Обмін банкнот одних номіналів на банкноти інших 

номіналів (при наявності в банку такої можливості) 
1,0% від суми, але не менше 5 грн. 

7.7.  Тестування банкнот 8 1 грн. за одну банкноту, але не менше 5 грн 

*- 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 - В передостанній робочий день місяця за період з передостаннього робочого дня попереднього місяця до передостаннього 

робочого дня поточного місяця. Неактивний рахунок - рахунок із залишком коштів до 100 грн., за яким протягом останніх 180-

ти днів були відсутні будь-які операції, крім виплати відсотків, нарахованих на залишок коштів на рахунку, списання комісії за 

ведення неактивного рахунку, списання Банком коштів з метою погашення заборгованості за іншими розрахунками Клієнта та 

Банку. 
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 - Тільки за письмовим запитом Клієнта. За 1 дублікат виписки за 1 банківський день. 
7 - Від суми операції в валюті в еквіваленті національної валюти України за офіційним курсом НБУ на момент списання комісії. 
8 – З урахуванням ПДВ. Сума комісії сплачується Клієнтом в день надання послуги за 1 (один) документ. 
9 - З урахуванням ПДВ. Сума комісії сплачується Клієнтом в день надання послуги за 1 (одне) відправлення. 
10 - З урахуванням ПДВ. Сума комісії сплачується Клієнтом в день відправки  підтвердження банком про згоду на 

обслуговування кредиту до НБУ.  
11 - З урахуванням ПДВ. Сума комісії сплачується Клієнтом в день реєстрації змін НБУ.  
12 – операції здійснюються відповідно до чинних нормативно-правових актів України. 
13- Сума комісії сплачується в день надання послуги. Довідка видається  протягом 1 години з часу надання запиту Клієнтом 


