
Способи погашення кредиту в 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" 

Для погашення достатньо 
надати касиру Вашу картку 
для її поповнення через POS-
термінал, або повідомити 
реквізити рахунку 
(починається на 2625), або 
номер кредитного договору 

Для погашення достатньо  

надати касиру номер рахунку 

для погашення (починається 

на 2909) або номер 

кредитного договору.  

 

Згідно графіку роботи 
відділень. 
 
З адресами та графіком роботи 
відділень можна ознайомитись 
тут. 

При погашенні за реквізитами рахунку (2625, 
2909): 
- якщо погашення виконано до 18:00, кошти 
будуть зараховані на рахунок протягом поточного 
операційного дня. 
- Якщо погашення виконано після 18:00, 
кошти будуть зараховані на рахунок протягом 
наступного операційного дня. 
 
Якщо погашення здійснюється через ПОС-термінал з 
використанням платіжної картки: 
- до 20:00 поточного дня - кошти будуть 
зараховані на рахунок після 14:00 наступного 
операційного дня Банку.  
- після 20:00 поточного дня – кошти будуть 

зараховані на рахунок після 14:00 операційного дня, 
що слідує за наступним днем.  

Через ПТКС Банку у 
відділеннях АТ 
«ТАСКОМБАНК" 

Кредитну картку Ви можете 
погасити шляхом поповнення: 
 за номером картки; 

 за номером розрахункового 

рахунку 2625; 

 за номером Договору та даті 

народження. 

Споживчі кредити Ви можете 
погасити через вибір в меню 
АТ «ТАСКОМБАНК» 
«Погашення кредиту»:  
 за номером рахунку для 

погашення 2909; 

 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 на рахунок протягом поточного дня. 
 
Якщо погашення виконано після 22:00, кошти будуть 
зараховані на рахунок протягом наступного робочого 
дня. 

Інтернет-банкінг 
ТАС24 

Ви можете сплатити платіж за кредитом шляхом перерахування 

коштів з будь-якого власного поточного рахунку, відкритого в 

Банку (2625/2620). 

Для цього потрібно просто зайти в розділ «Кредити», де 

відображені Ваші кредити, обрати необхідний для погашення 

кредитний договір та за посиланням «Здійснити погашення» 

виконати перерахування коштів з обраного Вами поточного 

рахунку на кредит. 

Також, в ТАС24 Ви можете побачити детальну інформацію щодо 

заборгованості за Вашим кредитним договором та здійснити 

погашення виходячи з необхідного мінімального платежу або 

погасити кредит повністю.    

Цілодобово 
 
https://tas24.ua  

 
 
Якщо погашення виконано до 22:00, кошти будуть 
зараховані на рахунок протягом поточного дня. 
 
Якщо погашення виконано після 22:00, кошти будуть 
зараховані на рахунок протягом наступного робочого 
дня. 

Через Контакт-Центр 

АТ «ТАСКОМБАНК" 
 
 

Ви можете сплатити платіж за кредитом шляхом перерахування 

коштів з будь-якого власного поточного рахунку, відкритого в 

Банку (2625/2620), зателефонувавши до Контакт-Центру Банку. 

Цілодобово 

Контакт-Центр: 
0 (800) 503 580 
(044) 393 25 90 

Якщо погашення виконано до 22:00, кошти будуть 
зараховані на рахунок протягом поточного дня. 

 
Якщо погашення виконано після 22:00, кошти будуть 
зараховані на рахунок протягом наступного робочого 
дня. 

  

https://tas24.ua/


Відділення УДППЗ 
"УКРПОШТА"  
(мережа понад 12 000 
відділень) 

Для перерахування коштів на погашення кредиту через 

відділення УКРПОШТА, необхідно знати наступні реквізити: 

 - Банк отримувача: АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, ЄДРПОУ 

09806443, 01032,  м. Київ, вул. С. Петлюри, 30; 

 - Прізвище, ім'я, по батькові  особи, на кого оформлено кредит; 

 - Адреса проживання особи, на кого оформлено кредит; 

 - Ідентифікаційний номер (ІПН) особи, на кого оформлено 

кредит; 

 - Номер кредитного договору; 

 - Номер рахунку для погашення (2909,2625). 

 
 
 
Згідно графіку роботи 
відділень УДППЗ «УКРПОШТА» 

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 з переказу коштів тарифікується відповідно 
до умов УДППЗ "УКРПОШТА" 

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»; 
- Код Банку отримувача – 339500; 
- № рахунку – вказуєте номер рахунку Позичальника для 
погашення кредиту (починається на 2625 за картковими 
кредитами і на 2909 за іншими кредитами); 
- Призначення платежу: вказуєте в наступному форматі -  
«Погашення кредиту, договір ______, ПІБ ____, 
ІПН____.» Вказуються ПІБ та ІПН Позичальника. 
 
Приклад призначення платежу: «Погашення кредиту, 

договір 00526/01-СК, Іванов Іван Іванович, ІПН 
1234567890» 

 
 
 
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.  

Банкомати Банку з 
функцією Сash-in 

Ви маєте можливість 
поповнити свою кредитну 
картку в банкоматах, що 
розташовані у відділеннях 
Банку та оснащені функцією 
Cash-In.  
Наявність картки обов’язкова.  

 

                      ----- 

 

Згідно графіку роботи 
відділень 
У разі наявності у відділенні 
зони самообслуговування – 
цілодобово. 

Зарахування коштів на рахунок відбудеться 
наступного робочого дня. 

Переказ з картки на 
картку через P2P-
сервіси 

Послуга Р2Р  дозволяє Вам 
здійснити переказ коштів на 
кредитну картку, з іншої 
банківської картки, що 
емітована будь-яким банком 
України 

                     ----- 

 

 
 
Цілодобово 
 

https://p2p.tas24.ua/  

У разі використання сервісу Р2Р, що надає Банк 
(https://p2p.tas24.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. 

 

https://p2p.tas24.ua/
https://p2p.tas24.ua/

