
 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

про внесення змін до Тарифів на обслуговування в рамках 

Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб 

 

Шановні Клієнти! 

 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» повідомляє про внесення змін до Тарифів на Розрахункове обслуговування 

платіжних карток для клієнтів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та Договору комплексного банківського 

обслуговування фізичних осіб: 

 

 Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб: 

- Додаток 1.1: Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування 

фізичних осіб» («Відкриття та обслуговування поточних рахунків в національній та іноземній 

валюті); 

- Додаток 1.2: Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування 

фізичних осіб» («Відкриття та обслуговування поточних рахунків в національній та іноземній 

валюті); 

- Додаток 2: Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування 

фізичних осіб» («Відкриття та обслуговування депозитних рахунків в національній та іноземній 

валюті); 

- Додаток 4: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків, що 

передбачають використання спеціального платіжного засобу (платіжних карток) в національній та 

іноземній валютах); 

- Додаток 6: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування кредитної картки з 

відновлювальною кредитною лінією в формі овердрафта); 

- Додаток 9.1: Заява на приєднання до Договору (надання в тимчасове користування 

індивідуальним сейфом (1 ключ); 

- Додаток 9.2: Заява на приєднання до Договору (надання в тимчасове користування 

індивідуальним сейфом (2 ключа); 

- Додаток 10.1: Заява на продовження терміну користування індивідуальним сейфом за Договором 

(надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (1 ключ); 

- Додаток 10.2: Заява на продовження терміну користування індивідуальним сейфом за 

Договором (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (2 ключа); 

 

 Тарифи на розрахункове обслуговування платіжних карток фізичних осіб: 

- Зарплатні картки (якщо Договір з підприємством заключено після 01.06.2017р.) 

- Зарплатні картки 

- Пенсійні (соціальні) картки 

- Картка «Електронний гаманець» 

- Картка для розрахунків в мережі Інтернет «Віртуальна» 

- Пакет послуг для виїзду за кордон «Дабл-Вояж» 

- програма «STARtcard»; 

- програма «Депозит»; 

- картки миттєвого випуску «Блискавка»; 

- Пакет для моряків «Морський тандем» 

- Пакет для VIP-клієнтів «Преміум» 

- Кредитні картки VIP Gold Актив 

- Кредитна картка «Стандарт» 

- Платіжні картки за якими випуск нових та перевипуск діючих карток припинено 

 

 

 



 

 Тарифи на обслуговування в системі дистанційного обслуговування «Web-Банкінг для приватних 

клієнтів»; 

 

 Тарифи на послугу «Регулярні платежі»,  

які вступають в дію з 01.11.2017 року. 

У разі незгоди із запропонованими змінами до Тарифів та умов Договору на обслуговування фізичних 

осіб Ви маєте право до дати вступу в силу змін розірвати договір без сплати додаткової комісії за його 

розірвання в порядку, передбаченому п. 17.2.3. Договору комплексного банківського обслуговування 

фізичних осіб. 

При наявності додаткових питань звертайтеся до працівників відділень ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 

(перелік відділень можна знайти за цим посиланням) або в Центр обслуговування клієнтів за телефонами: 

0 800 500 999 

+38 0562-38-30-30 

http://www.radabank.com.ua/otdeleniya-i-bankomaty-1.html

