
 
Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб (крім 

фізичних осіб – підприємців, та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність) у 

національній грошовій валюті України 

Тарифний пакет «Безготівковий» 

 
№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

Стаття 1. Оформлення рахунків 

1.1. Відкриття першого 

поточного рахунку Клієнта 

5 грн. Без ПДВ 5 грн. В день відкриття 

рахунку 

- 

1.2. Переоформлення рахунку 

внаслідок зміни прізвища, 

ім’я, по батькові тощо, 

пов’язане з закриттям та 

відкриттям рахунку 

5 грн. Без ПДВ 5 грн. В день подання до 

банку документів 

щодо відповідних 

змін 

- 

1.3. Відкриття кожного 

наступного поточного 

рахунку 

1 грн. Без ПДВ 1 грн. В день відкриття 

рахунку 

 

1.4. Закриття поточного рахунку 

за заявою Клієнта 

Входить у 

вартість відкриття 

рахунку 

- Входить у 

вартість 

відкриття 

рахунку 

- - 

1.5. Закриття поточного рахунку 

за ініціативою банку 

Входить у 

вартість відкриття 

рахунку 

- Входить у 

вартість 

відкриття 

рахунку 

- - 

Стаття 2. Абонентська плата за ведення рахунку 

2.1. Щомісячна абонентська 

плата за ведення поточного 

рахунку 

Входить у 

вартість відкриття 

рахунку 

- Входить у 

вартість 

відкриття 

рахунку 

- - 

2.2. Щомісячне обслуговування 

неактивного рахунку (крім 

рахунків, на які накладено 

арешт згідно діючого 

законодавства)  

5 грн., але не 

менше залишку на 

рахунку 

Без ПДВ 5 грн., але не 

менше залишку 

на рахунку 

В передостанній 

робочий день 

місяця за період з 

передостаннього 

робочого дня 

попереднього 

місяця до 

передостаннього 

робочого дня 

поточного місяця 

- 

Стаття 3. Розрахункове обслуговування рахунку 

3.1. Проведення в операційний час переказів з поточного рахунку за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки відкриті в 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з застосуванням документа на переказ (крім документа на переказ готівки): 

3.1.1.  на паперових носіях 10 грн. Без ПДВ 10 грн. В день надання 

послуги 

За документ 

3.2. Проведення в післяопераційний час переказів з поточного рахунку за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки 

відкриті в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з застосуванням документа на переказ (крім документа на переказ готівки): 

3.2.1.  на паперових носіях 15 грн. Без ПДВ 15 грн. В день надання 

послуги 

За документ 

3.3.  Переказ коштів на поточні 

(2620
1
, 2625) та депозитні 

рахунки (2630, 2635) 

фізичних осіб, відкритих в  

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 

0,75 % від суми 

переказу 

Без ПДВ 0,75 % від суми 

переказу 

В день надання 

послуги 

Додатково до 

п.3.1., 3.2. цього 
розділу  та п.2.1 

тарифів на 

послуги в системі 

дистанційного 

обслуговування 

«WEB-банкінг 
для приватних 

                                                 
1
 Крім рахунків 2620 фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. 



№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 
клієнтів» 

3.4. Проведення в операційний час переказів з поточного рахунку за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки відкриті в 

інших банках з застосуванням документа на переказ (крім документа на переказ готівки): 

3.4.1.  на паперових носіях 1%, але не менше 

25 грн. та не 

більше 500 грн. 

Без ПДВ 1%, але не 

менше 25 грн. 

та не більше 

500 грн. 

В день надання 

послуги 

За документ 

3.5. Проведення в післяопераційний час переказів з поточного рахунку за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки 

відкриті в інших банках з застосуванням документа на переказ (крім документа на переказ готівки): 

3.5.1.  на паперових носіях 1%, але не менше 

40 грн. та не 

більше 500 грн. 

Без ПДВ 1%, але не 

менше 40 грн. 

та не більше 

500 грн. 

В день надання 

послуги 

За документ 

3.6. Поповнення рахунку: 

3.6.1. Готівкою  Входить у 

вартість відкриття 

рахунку 

- Входить у 

вартість 

відкриття 

рахунку 

- - 

3.6.2. Безготівковим переказом  Входить у 

вартість відкриття 

рахунку 

- Входить у 

вартість 

відкриття 

рахунку 

- - 

3.7. Видача виписок по рахунку: 

3.7.1.  за попередній 

банківський день 

Входить у 

вартість відкриття 

рахунку 

- Входить у 

вартість 

відкриття 

рахунку 

- - 

3.7.2.  видача дублікатів 

виписок за 

поточний місяць 

(Тільки за 

письмовим запитом 

Клієнта). 

5 грн. Без ПДВ 5 грн. В день надання 

послуги 

За 1 дублікат 

виписки за 1 

банківський 

день 

3.7.3.  видача дублікатів 

виписок за термін 

понад місяць з дати 

виконання операції 

(Тільки за 

письмовим запитом 

Клієнта). 

10 грн. Без ПДВ 10 грн. В день надання 

послуги 

За 1 дублікат 

виписки за 1 

банківський 

день 

Стаття 4. Касове обслуговування рахунку 

4.1. Видача готівкових коштів з 

поточного рахунку 

0,75 % від суми Без ПДВ 0,75 % від суми В день надання 

послуги 

- 

4.2. Видача готівкових коштів 

згідно заявленого Клієнтом 

номіналу купюр 

0,5 % від суми + 

180 грн. 

Без ПДВ 0,5 % від суми + 

180 грн. 

В день надання 

послуги 

 

4.3. Обмін банкнот на розмінну 

монету різного номіналу (за 

500 монет) 

5 грн. Без ПДВ 5 грн. В день надання 

послуги 

- 

4.4. Обмін монет на купюри 0,3% від суми Без ПДВ 0,3% від суми В день надання 

послуги 

- 

4.5. Обмін банкнот одного 

номіналу та банкноти 

іншого номіналу 

0,5% від суми Без ПДВ 0,5% від суми В день надання 

послуги 

- 

4.6. Тестування банкнот 0,25 грн. за одну 

банкноту, але не 

менше 10 грн. 

0,05 грн. за 

одну 

банкноту, але 

не менше 2 

грн. 

0,30 грн. за 

одну банкноту, 

але не менше 12 

грн. 

В день надання 

послуги 

- 

Стаття 5. Надання довідок: 

5.1. Власнику рахунку про 

відкриття рахунку 

10 грн. Без ПДВ 10 грн. В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта 

5.2. Власнику рахунку щодо 

розрахунково-касового 

100 грн. Без ПДВ 100 грн. В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 



№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

обслуговування (крім 

довідки про відкриття 

рахунку) 

Клієнта 

5.3. Власнику рахунку інших, не 

пов’язаних з розрахунково-

касовим обслуговуванням 

200 грн. 40 грн. 240 грн. В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта 

5.4. Запит до інформаційно-

пошукової Системи 

електронних платежів НБУ 

про стан проходження 

розрахункового документу. 

30 грн. Без ПДВ 30 грн. В день надання 

послуги 

За письмовим 

зверненням 

Клієнта 

Стаття 6. Додаткові послуги 

6.1. Пересилання засобами 

електронної пошти 

сканованої копії платіжного 

документа з відміткою 

банку 

5 грн. 1 грн. 6 грн. В день надання 

послуги 

За 1 документ 

6.2. Пересилання засобами факсимільного зв’язку копії платіжного документа з відміткою банку: 

6.2.1.  в межах України 10 грн. 2 грн. 12 грн. В день надання 

послуги 

За 1 документ 

6.2.2.  за межі України 20 грн. 4 грн. 24 грн. В день надання 

послуги 

За 1 документ 

6.3. Відправлення копії платіжного документа з відміткою банку на адресу, зазначену Клієнтом: 

6.3.1.  поштою Тариф пошти + 

10% 

Додатково 

ПДВ 

відповідно до 

законодавства 

Тариф пошти + 

10% + ПДВ 

В день надання 

послуги 

За 1 

відправлення 

6.3.2.  кур’єрською 

службою 

Тариф кур’єрської 

служби + 10% 

Додатково 

ПДВ 

відповідно до 

законодавства 

Тариф 

кур’єрської 

служби + 10% + 

ПДВ 

В день надання 

послуги 

За 1 

відправлення 

6.4. Продаж бланків векселів 20 грн. 4 грн. 24 грн. В день надання 

послуги 

За 1 бланк 

6.5. Надання виписки про зміну 

залишку на поточному 

рахунку у вигляді текстових 

повідомлень (СМС) на 

мобільний телефон клієнта 

6 грн. на місяць Без ПДВ 6 грн. на місяць В передостанній 

робочий день 

місяця 

На один 

номер 

мобільного 

оператора, за 

наявності 

руху коштів 

за рахунком 

6.6. Оформлення довіреності на 

розпорядження поточним 

рахунком фізичної особи 

20 грн. 4 грн. 24 грн. В день надання 

послуги 

- 

6.7. Надання консультації 

співробітником банку щодо 

заповнення платіжного 

доручення 

25 грн. 5 грн. 30 грн. В день надання 

послуги 

За 1 документ 

 


