Прагнучи зробити індивідуальні банківські послуги максимально
зручними і комфортними, ми створили програму преміального
банківського обслуговування — Private Banking.
Програма Private Banking від ТАСКОМБАНКУ, в основу якої
ми поклали індивідуальний підхід в обслуговуванні як Вас,
так і Вашого бізнесу, — це насамперед гарантія найвищої якості
обслуговування преміум-класу.
Ми об’єднали в одній програмі кращий досвід з управління
та примноження приватного капіталу, щоб відкрити Вам вільний
доступ не тільки до сучасних фінансових продуктів і сервісів,
але й до широкого спектра додаткових привілеїв від наших
,
ексклюзивних партнерів.
Упевнений, що разом ми зробимо нашу співпрацю ефективнішою.
Приєднуйтесь! Будемо щиро раді нашому партнерству!
З повагою
Сергій Тігіпко

ПАКЕТ ПОСЛУГ ТАС-ЕЛІТ

Ми потурбувалися про те, щоб з пакетом послуг ТАС-ЕЛІТ
Ви мали найвищий рівень сервісу та привілеїв:
ФІНАНСОВИЙ
КОМФОРТ І
СВОБОДА У
ПОВСЯКДЕННОМУ
ЖИТТІ

Преміальне обслуговування персональним менеджером
у VIP-центрах та відділеннях як особистого капіталу,
так і бізнесу
Цілодобова інформаційно-консультаційна підтримка
окремої лінії Контакт-центру
Преміальні платіжні картки Mastercard World Elite
із підвищеною ставкою на залишок власних коштів
та можливістю встановлення індивідуального
кредитного ліміту з пільговим періодом
Cashback при розрахунках преміальною карткою
Програми інвестування в цінні папери українських та
іноземних емітентів
Гнучкі депозитні програми з високим рівнем дохідності
Комплексні програми страхування
Знижка на оренду індивідуального сейфа
Привабливі тарифи на обслуговування
Участь у клубах ТАС-Юніор і ТАС-Леді
Привілеї від партнерів Клубу Private Banking
Персональні зустрічі з керівництвом Банку

MASTERCARD WORLD ELITE

КОРИСТУЙТЕСЬ ПЕРЕВАГАМИ ПРЕМІАЛЬНИХ
ПЛАТІЖНИХ КАРТОК WORLD ELITE
Преміальні картки ТАСКОМБАНКУ відповідають Вашому
стилю життя.
Платіжні картки преміум-класу World Elite від Mastercard
підтвердять Вашу бездоганну фінансову репутацію.
З картками Mastercard Ви зможете розраховуватися в будь–якій
країні різними валютами (UAH, USD, EUR, RUB, GPB і CHF).
Вам гарантовано високоякісне обслуговування, доступ
до бізнес–залів у аеропортах по всьому світу, а також систем
знижок та привілеїв від міжнародної платіжної системи
Mastercard в усьому світі.

СПЕЦІАЛЬНІ ДЕПОЗИТНІ ПРОГРАМИ

Піклуючись про збереження та примноження Вашого капіталу,
ми створили спеціальні депозитні програми, що дозволять Вам
отримати високу дохідність та примножити Ваші тимчасово
вільні кошти.
КАПІТАЛ,
ЩО ПРАЦЮЄ
НА ВАС

Завдяки депозитам від ТАСКОМБАНКУ Ви отримаєте:
Можливість вибору валют і строків розміщення вкладів
(від 7 днів)
Гнучкі умови поповнення та отримання відсотків за
вкладами
Програму накопичення коштів до повноліття дитини
Можливість оформлення вкладу на користь третьої особи
Лояльні відсоткові ставки
Можливість дострокового розірвання договору
депозитного вкладу

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ

КРАЩІ ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВАШИХ
ЦІЛЕЙ
Ми забезпечимо Вас фінансовою підтримкою: персональний
менеджер індивідуально для Вас підбере оптимальні
варіанти кредитування для задоволення будь–яких Ваших
фінансових потреб та забезпечить подальше супроводження
кредитних програм.

Гнучкий кредитний ліміт із пільговим
періодом кредитування
Овердрафт на Вашій платіжній картці
з можливістю отримати кредитні кошти
готівкою без додаткових комісій
Кредит під заставу Вашого депозитного
вкладу в ТАСКОМБАНКУ
Кредитування купівлі автомобіля
Кредитування під заставу нерухомості
Кредитування під заставу цінних паперів

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОСЛУГИ

ІНВЕСТИЦІЇ,
ЩО СТВОРЮЮТЬ
НАДІЙНЕ

Прагнемо якомога ефективніше сприяти зростанню Вашого
добробуту і пропонуємо широкий спектр інвестиційних
інструментів з привабливою дохідністю з метою
диверсифікації та примноження Вашого капіталу:
Інвестування в цінні папери ТАСКОМБАНКУ та
компаній Групи «ТАС»

МАЙБУТНЄ
Управління цінними паперами — ексклюзивна та інноваційна
послуга на українському ринку банківських послуг.
Головна перевага — це можливість високодохідного та
надійного розміщення коштів без повсякденного аналізу ринку,
контролю вартості цінних паперів, здійснення торгових
і депозитарних операцій
Послуга для народних депутатів та інших посадових осіб —
управління цінними паперами на підставі Закону
«Про запобігання корупції» (ст. 36), що зобов’язує зазначених
осіб передати в управління цінні папери. ТАСКОМБАНК
гарантує підтримку та експертну допомогу з управління
цінними паперами щодо дотримання вимог законодавства
Залучення коштів клієнта в облігації, випущені Державою,
зокрема ОВДП (облігації внутрішньої державної позики),
Євробонди (облігації зовнішньої державної позики)
Послуги з інвестування в цінні папери міжнародних емітентів,
у тому числі через міжнародних онлайн-брокерів.
Послуги депозитарної установи Банку з відкриття рахунку,
зберігання цінних паперів, обслуговування всіх типів операцій
для фізичних, юридичних осіб та емітентів

ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ
ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

УНІКАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ
ДЛЯ ПРИМНОЖЕННЯ КАПІТАЛУ
Інвестиційні банкіри ТАСКОМБАНКУ знають, як створити
диверсифікований портфель у цінних паперах та управляти ним,
аналізуючи ситуацію на фінансових ринках відповідно до обраної
Вами стратегії. Наша мета — зростання вартості активів
Вашого портфеля.
Гарантуємо індивідуальний підхід і пропонуємо самостійно
обрати типову чи індивідуальну стратегію управління активами,
враховуючи Ваші інвестиційні вподобання, забезпечуючи баланс
дохідності та рівня ризику. Усі стратегії реалізуються через
корпоративні венчурні фонди (ЗНВКІФ) під управлінням
партнерської компанії з управління активами (КУА):

Стратегія Рантьє — передбачає створення портфеля
з корпоративних облігацій високонадійних емітентів —
облігацій клієнтів ТАСКОМБАНКУ і ОВДП, щоб знизити
ризик ринкової волатильності та мати можливість
отримання прогнозованого доходу. Стратегія
управління передбачає можливість отримання
регулярних виплат процентного доходу у вигляді
грошових коштів на Ваш поточний рахунок у Банку
Стратегія Партнер — надає ексклюзивну можливість
для інвесторів на вітчизняному ринку цінних паперів
інвестувати в широкий сегмент перспективних і
високодохідних проєктів партнерів ТАСКОМБАНКУ
MIX стратегія — передбачає розробку персонального
плану інвестування, заснованого на особистих цілях,
ставленні до ризику, очікуваному доході та майбутніх
потребах у грошах. За цієї стратегії буде враховано
всі Ваші потреби і плани

ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ

Ми подбали, щоб з пакетом Private Banking Вам для Вас були
доступні найбільш вигідні тарифи за кожною фінансовою
операцією:
ЗРУЧНІ ТА ВИГІДНІ
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ
ФІНАНСОВИХ
ОПЕРАЦІЙ

Знижені тарифи на безготівкові платежі
Спеціальні тарифи на платежі в системі інтернет-банкінгу
TAS2U
Спеціальні тарифи на платежі в межах ТАСКОМБАНКУ

МОБІЛЬНИЙ БАНКІНГ

НЕОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП ДО ВАШИХ ФІНАНСІВ
Ви матимете вільний доступ до своїх фінансів у будь-який час,
у будь-якій країні світу.
TAS2U — мобільний-банкінг на кожен день із функцією
електронного гаманця.
Найсучасніший канал дистанційного обслуговування забезпечує
Вам цілодобовий доступ до більшості банківських операцій:

Замовляйте кредитні картки online, керуйте
лімітами та платежами
Обмінюйте валюту без комісії
Розміщуйте депозити, керуйте вкладами, поповнюйте їх
Переказуйте кошти швидко та зручно
Додавайте картки інших банків
Підтверджуйте платежі безпечно за допомогою
Touch ID і Face ID
Проходьте ідентифікацію BankID через додаток TAS2U

ПОСЛУГИ КОРПОРАТИВНОМУ БІЗНЕСУ

ВАШ ФІНАНСОВИЙ
ЕКСПЕРТ У СВІТІ
УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНИМ
КАПІТАЛОМ ТА

До Ваших послуг — персональний менеджер, який допоможе
підібрати найбільш ефективні фінансові інструменти для
підтримки та розвитку Вашого бізнесу:
Обслуговування рахунків із можливістю
встановлення індивідуальних тарифів
Розміщення депозитів на різні терміни
з отриманням додаткових бонусів

ПІДТРИМКИ
ВАШОГО БІЗНЕСУ

Овердрафти, кредити під заставу, гарантії,
акредитиви та інші кредитні продукти для
розвитку бізнесу
Обслуговування в одного менеджера з усіх питань дозволить
швидко та якісно отримати необхідні Вам банківські послуги
й суттєво зекономить Ваш час.

ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-НЕРЕЗИДЕНТІВ

ПРИВАБЛИВІ ТАРИФИ ТА ЗРУЧНИЙ СЕРВІС
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ
Пропонуємо вигідні умови обслуговування компанійнерезидентів та забезпечуємо повний набір послуг для клієнтів,
які ведуть господарську діяльність на території України
та поза її межами:

Відкриття та обслуговування поточних рахунків
у національній та іноземній валютах
Цілодобовий дистанційний доступ до Комплексу
електронного банкінгу
Робота в мобільному додатку ТАС Mobile з
повноцінним функціоналом
Купівля та продаж іноземної валюти на
Міжбанківському валютному ринку України
за експортно-імпортними операціями

ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕЙФИ

Для надійного зберігання цінностей та важливих документів
ми пропонуємо користуватися індивідуальними сейфами.
ВАШ СПОКІЙ ТА

Обирайте розмір сейфа, зважаючи на власні потреби.

ГАРАНТІЯ
ВПЕВНЕНОСТІ
У НАДІЙНОМУ
ЗБЕРІГАННІ
ЦІННОСТЕЙ

Учасники клубу Private banking мають можливість
скористатися послугою оренди сейфа для компаній —
корпоративних клієнтів. ТАСКОМБАНК гарантує безпеку
цінностей та документів підприємства, дбаючи про Вашу
можливість зосередитись на бізнесі.

КУПІВЛЯ/ПРОДАЖ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ
ТА ЮВІЛЕЙНИХ МОНЕТ

ЦІННОСТІ, ЩО НЕПІДВЛАДНІ ЧАСУ
Ми пропонуємо Вам надійний спосіб захисту і тривалого
зберігання Ваших заощаджень, а також можливість придбання
цінного і незвичайного подарунка.
У ТАСКОМБАНКУ — широкий вибір колекційних монет і злитків
золота й срібла найвищої проби.

КОНСЬЄРЖ-СЕРВІС

Цілодобовий консьєрж–сервіс преміального рівня сприятиме
якісному виконанню Ваших ділових та повсякденних доручень:

ОДИН ДЗВІНОК —
І ВАШЕ БАЖАННЯ
БУДЕ ВИКОНАНО

Бронювання готелів, вілл, шале та апартаментів,
авіа- та залізничних квитків
Оренда автомобіля, яхти або літака в усьому світі
Організація трансферу та послуг спеціалізованих
перекладачів
Замовлення столиків в елітних ресторанах у будь-якому
куточку світу
Доставка квітів і подарунків, їжі на будь-який смак
Автомобільний асистанс
Підтримка в організації бізнес– і корпоративних заходів
Персональний асистент тощо

СТРАХУВАННЯ

ВІДЧУЙТЕ МАКСИМАЛЬНУ ЗАХИЩЕНІСТЬ
Ми дбаємо про добробут, захищаючи Ваш бюджет від
непередбачуваних витрат. ТАСКОМБАНК спільно зі
страховими компаніями-партнерами гарантують надання
якісних послуг з усіх видів страхування для Вас та Вашої
родини:

Добровільне страхування медичних та
інших витрат на період поїздок за кордон
Добровільне медичне страхування в Україні
Страхування життя
Страхування майна

ПАРТНЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРИВІЛЕЇ

ЗАВЖДИ
ОТРИМУЙТЕ
БІЛЬШЕ

Запрошуємо Вас стати учасником преміальних клубів AVIS і
HERTZ — скористатися привілеями від світових лідерів з прокату
автомобілів, насолодитися перевагами ексклюзивного сервісу
та подорожувати з комфортом!
Скористайтеся колекцією особливих пропозицій від Mastercard.
Отримуйте знижки та бонуси за спеціальними програмами як в
Україні, так і за кордоном від більш ніж 30 компаній-партнерів.
Пориньте у програму лояльності Mastercard Більше та візьміть
участь в унікальних заходах, отримайте додаткові знижки від
партнерів, незабутні враження і безцінний досвід.

ПАРТНЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРИВІЛЕЇ

КОМФОРТНІ ПОДОРОЖІ З MASTERCARD
Подорожуйте з Вашою елітною карткою World Elite і
насолоджуйтесь комфортом додаткових сервісів Mastercard.
З послугою Fast Line в аеропортах користуйтесь окремим
безкоштовним коридором для проходження авіаційної безпеки
та паспортного контролю.
Вільний доступ до бізнес-залів Mastercard дозволить Вам
комфортно провести час в очікуванні рейсу та насолодитися
чудовим сервісом.
Ексклюзивна атмосфера респектабельності й затишку, в якій
Ви зможете налаштуватися на приємну подорож або вирішити
бізнес-справи до вильоту, чекає на Вас в аеропортах Києва,
Львова, Харкова та містах країн Європи: Відня, Будапешта,
Бухареста, Праги, Тбілісі, Батумі, Кишинева, Москви та
Санкт-Петербурга.
Інноваційний сервіс онлайн-шопінгу в магазинах Duty Free
завдяки програмі MC — MyDutyFree надасть можливість отримати
приємні враження від покупок і заощадити не лише гроші,
а й час.

КЛУБ PRIVATE BANKING

Private Banking клуб — це унікальна платформа для взаємодії
та пошуку партнерів і однодумців, а також можливість брати
участь в ініціативах та закритих заходах ТАСКОМБАНКУ.
ОСОБЛИВІ

Бізнес–зустрічі з керівництвом Банку

ПРОПОЗИЦІЇ —

Круглі столи та конференції у межах клубу
Private Banking

ОСОБЛИВИМ

Презентація себе та свого бізнесу в корпоративному
журналі з історіями успіху власників бізнесу – клієнтів
та партнерів ТАСКОМБАНКУ

КЛУБ PRIVATE BANKING

УНІКАЛЬНА ПАРТНЕРСЬКА МЕРЕЖА

У межах клубу Private banking ми створили унікальну
партнерську мережу, яка об’єднала кращі компанії
преміум-класу.
До Ваших послуг — широкий спектр ексклюзивних програм
привілеїв та пропозицій від вишуканих ресторанів та елітних
магазинів, туристичних компаній і готелів, спортклубів та
салонів краси, медичних установ та закладів освіти тощо.
Із повним переліком партнерів Ви можете ознайомитися
у персонального менеджера.

ФІНАНСОВО-ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТАС-ЮНІОР

Починайте фінансову освіту з дитинства.

НАВЧАННЯ, ЩО
ЗАХОПЛЮЄ

Маленькі користувачі вже змалечку стикаються з питаннями,
які вимагають базових знань про гроші та правила користування
ними. Ми популяризуємо безпеку та обізнаність у фінансовій сфері,
тому ТАСКОМБАНК із партнерами підготували програму для
оволодіння фінансовою грамотністю та освоєння новітніх
технологій для дітей клієнтів Private Banking.
Разом із ТАС–Юніор підлітки ознайомляться з послугами банку
і основними фінансовими поняттями, виконають «челенджі» та
отримають винагороду за успішно пройдені завдання.
Вчитися фінансовій грамотності цікаво і захопливо
з ТАСКОМБАНКОМ!

КЛУБ ТАС-ЛЕДІ

ВАМ ПАСУЄ ЕКСКЛЮЗИВНЕ
Ми створити неординарний майданчик для спілкування
жіночої половини наших VIP-клієнтів — клуб ТАС-Леді.
Він дозволить відволіктися від бізнес-планів, фінансових
питань і поточних робочих буднів.
Клуб ТАС-Леді створений за підтримки відомих українських
дизайнерів та їхніх дизайн-студій. На учасниць клубу чекають
іміджеві консультації, персональні зустрічі з провідними
дизайнерами, фешн-покази ексклюзивних колекцій одягу,
знижки від партнерів, а також цікаві знайомства та нові
захоплення.

ОФІС PRIVATE BANKING

КОМФОРТ І
БЕЗПЕКА ДЛЯ
ВИРІШЕННЯ
ФІНАНСОВИХ

Заради комфортного вирішення Ваших фінансових питань
преміальні відділення та VIP–центри доступні у Києві,
Дніпрі, Львові, Полтаві, а також в інших містах.
На Вас чекає індивідуальний підхід в обслуговуванні, затишна
атмосфера, сучасний дизайн, конфіденційність та високий рівень
безпеки, досвідчені та висококваліфіковані персональні менеджери.

ПИТАНЬ
Адреси відділень Private Banking та VIP–центрів Ви
можете дізнатися у персонального менеджера

Цілодобова підтримка окремої лінії Контакт-центру:
(044) 393 25 90
0 (800) 503 35 80
Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011.
АТ «ТАСКОМБАНК» зареєстровано 21.10.1991 НБУ за №45.

