
Способи погашення кредиту АТ «ТАСКОМБАНК»: 
 

 
Канал поповнення 

рахунку 

Поповнення 
Кредитної картки 

Споживчий кредит  
Можливий час здійснення 

операції 

 
Час відображення коштів на рахунку/ 

додаткова інформація 
Реквізити для поповнення 

  Через касу у 
відділеннях 
АТ «ТАСКОМБАНК" у 
тому числі через POS-
термінал 

 

 
Через POS- термінал, 
або за реквізитами 

рахунку, що зазначені у 
договорі або за 

номером кредитного 
договору 

За номером рахунку, який  
зазначений у кредитному договорі 

або за номером кредитного договору. 

 
 
 
 

 
Згідно графіку роботи 

відділень. 
 

З адресами та графіком 
роботи відділень можна 

ознайомитись 
тут. 

При погашенні за реквізитами рахунку ,що 
зазначені у кредитному договорі: 

•  Виконано до 17:30 зарахування 
здійснюється протягом поточного робочого 
дня. 

 
• операцію виконано після 17:00 

зарахування здійснюється наступного 
робочого дня. 

 
При погашенні через ПОС-термінал з 

використанням платіжної картки: 
• операцію виконано в період з 00:00 до 

17:00 зарахування здійснюється протягом 
поточного робочого дня банку. 

• операцію здійснено в період з 17:01 до 
23:59 зарахування здійснюється наступного 
робочого дня банку. 

  Через ПТКС: 
 
 City24 
 Flashpay  
 Easypay 
 IBOX 
 

 
 

 
• за номером картки; 

• за номером рахунку, 

який зазначений у 

договорі; 

 

• за реквізитами рахунку для 

погашення кредитної 

заборгованості , який 

зазначений у кредитному 

договорі; 

• за номером Договору та даті 
народження. 

 

 

 
Зарахування здійснюється наступного робочого 
дня банку; 
 
При погашенні у вихідний день, кошти будуть 
зараховані в перший робочий день банку після 
вихідних. 

Через ПТКС АТ 
«ТАСКОМБАНК» 

• за номером картки; 

• за номером рахунку, 

який зазначений у 

договорі; 

 

 

• за реквізитами рахунку для 

погашення кредитної 

заборгованості , який 

зазначений у кредитному 

договорі; 

• за номером Договору та даті 

народження. 

 
Згідно графіку роботи 

відділень 
У разі наявності у відділенні 
зони самообслуговування – 

цілодобово. 

 
Якщо погашення виконано: 

• до 22:00, кошти будуть зараховані 
протягом поточного дня.   

• після 22:00, кошти будуть зараховані 
протягом наступного робочого дня банку. 

 
• у вихідний день, кошти будуть зараховані в 

перший робочий день банку після вихідних. 

Інтернет/мобіль
ний  банкінг 
TAS2U 

 

В розділі «Карти» обрати 
картку з кредитним 
лімітом, якій необхідно 
погасити. 

За посиланням «Погасити 
кредит»: 
-  обрати картку  з якої 

бажаєте здійснити  

погашення ; 
- здійснити погашення 

на запропоновану / 
відкориговану 
самостійно суму.  

В розділі «Кредити», обрати 
необхідний для погашення кредитний 
договір та за посиланням «Погасити 
кредит» виконати перерахування 
коштів з обраного Вами поточного 

рахунку на кредит.⃰ 

 

 

 

 

 
Цілодобово  

https://tas2u.tascombank.ua/ 
 

 
Якщо погашення виконано: 

• в період з 00:00 до 17:00 зарахування в 
поточному робочому дні банку. 

 
• в період з 17:01 до 23:59 зарахування на 

наступний робочий день банку. 
 

• у вихідний день, кошти будуть зараховані в 
перший робочий день банку після вихідних. 

https://tascombank.ua/branch
https://tas2u.tascombank.ua/
https://tas2u.tascombank.ua/


Переказ з картки на 
картку через P2P- 
сервіси 

Переказ, з  банківської 
картки, що емітована 
будь-яким банком 
України. 

----- 

Цілодобово  

https://tascombank.ua/ 

 

 
У разі використання сервісу Р2Р, що надає 
Банк https://tascombank.ua/  
– кошти відобразяться на рахунку наступного 
робочого дня після 14:00. 
У разі використання сервісу Р2Р, що надає сторонній 
Банк - кошти відобразяться на рахунку протягом 7-
ми робочих днів. 
Комісія за переказ коштів стягується відповідно    до 
умов надання сервісу. 

 

Банкомати Банку з 
функцією Сash-in 

 
 
 
З карткою в 
банкоматах що 
оснащені функцією 
Cash-In. 
 

----- 

 

Згідно графіку 

роботи відділень 

У разі наявності у відділенні 

зони самообслуговування – 
цілодобово. 

 
Погашення, здійсненні з 00:00 до 17:00 
зарахування в поточному робочому дні 
банку 
Погашення, здійсненні з 17:01 до 23:59 
зарахування  в наступному робочому дні 
банку. 
 

 

Через Контакт-Центр 

АТ «ТАСКОМБАНК" 

Сплата платежу за кредитом шляхом перерахування коштів з 
будь-якого власного поточного рахунку, відкритого в 

  Банку, зателефонувавши до Контакт-Центру Банку. 

 

Цілодобово 
Контакт-центр 
0(800)503 580 

0(044)393 25 90 

 

Якщо погашення виконано: 

• до 22:00,  зарахування протягом 
поточного дня. 

 
• після 22:00, зарахування наступного 

робочого дня. 
 

• у вихідний день, кошти будуть зараховані у 
перший робочий день банку після вихідних. 

 

Будь-які банківські          

установи України 

Ви можете здійснити переказ коштів через касу відділення будь-
якого банку України, використовуючи наступні реквізити: 
- Платник – вказуєте ПІБ Платника; 
- Код платника – вказуєте ІПН Платника; 
- Отримувач – вказуєте ПІБ Позичальника; 
- Код отримувача – вказуєте ІПН Позичальника; 
- Банк отримувача – вказуєте АТ «ТАСКОМБАНК»; 
- № рахунку – вказуєте  у форматі IBAN  

Призначення платежу: вказуєте в наступному форматі  
 
Для погашення кредитного рахунку, який зазначений у кредитному 
договорі 
 «Погашення кредиту, договір  , ПІБ  , ІПН  , рахунок 
№______» Вказуються ПІБ та ІПН Позичальника. 
 
Для переказу на картковий рахунок, який  зазначений у договорі 

«Переказ коштів згідно договору №________, ПІБ_______, 

ІПН ___________» 

Згідно графіку роботи 
відділень відповідного Банку. 

 
 
 
 
Переказ виконується протягом 5-ти робочих днів. 
Через даний канал погашення радимо погашати 
кредит за тиждень до настання планової дати 
платежу. Сума переказу зараховується Банком на 
рахунок отримувача в день надходження цього 
переказу. 

 
Послуга тарифікується відповідно до умов Банку, 
який здійснює переказ коштів. 

 
*згідно налаштувань, за умовчанням відображається кредитна картка 

https://tascombank.ua/
https://tascombank.ua/
https://tascombank.ua/
https://tascombank.ua/

