
 
 

 

Розрахункове обслуговування платіжних карток для клієнтів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 
(програма «Віртуальна картка») 

 
 
 

Найменування послуги 

Тип карткового продукту, тариф 

Visa Electron 

Грн. USD Євро 

1. Відкриття рахунку та обслуговування картки 

1.1. Відкриття рахунку та річне обслуговування картки 20 грн 

1.2.Річне обслуговування додаткової картки того ж типу, що й основна 5 грн. 

1.3. 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 15 грн. 

2.3. Картки на новий строк (річне обслуговування) 15 грн. 

2.4. Додаткової картки на новий строк (річне обслуговування) 15 грн. 

3. Поповнення рахунку 

3.1. Готівкою в касах банку Не тарифікується 

3.2 Готівкою особами, що не є власниками рахунку 
Не 

тарифікуєтьс
я 

Не передбачено 

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

 

0,75% від суми, але не менше 2 грн. 

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

 
Не тарифікується 

4. Зняття готівки: 

4.1. Отримання готівки через каси банку 1% від суми 

5. Безготівкові розрахунки: 

5.1. Оплата вартості товарів, послуг та робіт в Інтернеті Не тарифікується 

5.2. Проведення переказу коштів з карткового рахунку за платіжним дорученням Клієнта, наданим у паперовій формі (крім 
депозитних (2630,2635) рахунків, відкритих в ПАТ "АБ "РАДАБАНК") 

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

але не менше 

15 грн. 

1 % від суми, 

але не менше 

30 USD 
2

 

1 % від суми, 

але не менше 

30 EUR 
2

 

5.2.2. за межами України Не 
передбачено 

1 % від суми, 

але не менше 

30 USD 
2

 

1 % від суми, 

але не менше 

30 EUR 
2

 



5.3. Проведення переказу коштів з карткового рахунку за платіжним 
дорученням Клієнта, наданим у паперовій формі на депозитні (2630,2635) 
рахунки, відкриті в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 

 
Не тарифікується 

6. Додаткові тарифи та послуги: 

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 

6.5. Розблокування картки 5 грн. 

6.2. Проценти, що нараховуються на залишок коштів на рахунку
1

 0,00% 

6.3. Надання позачергової виписки по рахунку 5 грн. 

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

6 грн. на місяць 

 

1 
- затверджується рішенням КУАП і змінюється згідно умов договору. 

2 
- сума комісії сплачується Клієнтом у національній валюті за офіційним курсом НБУ на момент списання комісії. 

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

