ЗАПРОШУЄМО У СВІТ ПРИВІЛЕЇВ
ПАКЕТУ ПОСЛУГ PRIVATE BANKING
ТАСКОМБАНКУ

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 спектру додаткових привілеїв від наших
,
ексклюзивних партнерів.
Впевнений, що разом ми зробимо нашу співпрацю ефективнішою.
Приєднуйтесь! Будемо щиро раді нашому партнерству!

З повагою,
Сергій Тігіпко

ПАКЕТ ПОСЛУГ «ТАС-ELITE»

ФІНАНСОВИЙ
КОМФОРТ
І СВОБОДА
У ПОВСЯКДЕННОМУ
ЖИТТІ

Ми потурбувалися про те, щоб з пакетом послуг «ТАС-ELITЕ»
Ви мали найвищий рівень сервісу та привілеїв,
який насамперед передбачає:
Преміальне обслуговування персональним менеджером
у VIP-центрах та відділеннях як особистого капіталу,
так і бізнесу
Цілодобову інформаційно-консультаційну підтримку
окремої лінії Контакт-центру
Преміальні платіжні картки Mastercard World Elite
з підвищеною ставкою на залишок власних коштів
таз можливістю встановлення індивідуального
кредитного ліміту з пільговим періодом
Можливість оформлення мультивалютної платіжної картки
Можливість підключення до програми Cashback
Гнучкі депозитні програми з високим рівнем дохідності
Консультації щодо інвестування
Комплексні програми страхування
Знижку на оренду індивідуального сейфа
Привабливі тарифи на обслуговування
Привілеї від партнерів Клубу Private banking
Участь в клубах ТАС-Юніор і ТАС-Леді
Консьєрж-сервіс та сервісну картку Priority Pass
Персональні зустрічі з керівництвом Банку

ПОСЛУГИ КОРПОРАТИВНОМУ БІЗНЕСУ

ВАШ ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ У СВІТІ УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНИМ КАПІТАЛОМ ТА ПІДТРИМКИ ВАШОГО БІЗНЕСУ
До Ваших послуг — персональний менеджер, який допоможе
підібрати найбільш ефективні фінансові інструменти для
підтримки Вашого бізнесу:

Обслуговування рахунків з можливістю
встановлення індивідуальних тарифів
Розміщення депозитів на різні терміни
з отриманням додаткових бонусів
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.

MASTERCARD WORLD ELITE

ВІДЧУВАЙТЕ
ПЕРЕВАГИ
ПРЕМІАЛЬНИХ
ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
WORLD ELITE
та BLACK EDITION

Ми хочемо, щоб Ваші платіжні картки відповідали Вашому
стилю життя.
Платіжні картки преміум-класу World Elite та Black Edition
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 PriorityPass, а також систем знижок та привілеїв
від міжнародної платіжної системи Mastercard в усьому світі.

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 з 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

ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ

Ми зробили так, щоб з пакетом Private banking Вам 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 у системі інтернет-банкінгу
«ТАС24»
Спеціальні тарифи на платежі в системі ТАСКОМБАНКУ

ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ

НЕОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП ДО ВАШИХ ФІНАНСІВ
Ми подбали про те, щоб Ви мали необмежений доступ
до Ваших фінансів у будь–який час, в будь–якій країні світу.
Найсучасніший канал дистанційного обслуговування —
інтернет–банкінг — відкриває Вам цілодобовий доступ
до більшості банківських операцій: від відкриття та управління
депозитними вкладами, контролю балансу по рахунках,
до платежів і переказів, де б Ви не перебували.
Це максимально зручний та безпечний інструмент з управління
коштами онлайн, функціональні можливості якого постійно
вдосконалюються та розширюються.

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 та строків розміщення
вкладів (від 7 днів)
Гнучкі умови поповнення та отримання відсотків
за вкладами
Програму накопичення до повноліття дитини
Лояльні відсоткові ставки
Можливість дострокового розірвання договору
депозитного вкладу

ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕЙФИ

ВАШ СПОКІЙ ТА ГАРАНТІЯ ВПЕВНЕНОСТІ У НАДІЙНОМУ
ЗБЕРІГАННІ НАЙЦІННІШОГО
Для надійного зберігання цінностей та важливих документів
ми пропонуємо користуватися індивідуальними сейфами.
Обрати розмір сейфа можна з урахуванням власних потреб.
Учасники Клубу Private banking отримують доступ
до індивідуального сейфа також у вихідні дні.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОСЛУГИ

Прагнучи якомога ефективніше сприяти росту Вашого бізнесу,
ми пропонуємо широкий набір інструментів для вигідного
примноження Вашого капіталу.
ІНВЕСТИЦІЇ,
ЩО СТВОРЮЮТЬ
НАДІЙНЕ

ТАСКОМБАНК є емітентом власних цінних паперів та пропонує
Вам широкий спектр послуг щодо залучення інвестицій з метою
диверсифікації та примноження Вашого капіталу:

МАЙБУТНЄ
Брокерські послуги торговця цінними паперами
(для приватних та юридичних осіб)
Послуги андеррайтингу — випуск цінних паперів для клієнта
з їх подальшим можливим викупом Банком
Послуги з отримання індивідуальних ліцензій
Національного банку України
Залучення коштів клієнта в облігації, випущені Банком
(для приватних та юридичних осіб)
Залучення коштів клієнта в облігації, випущені Державою
Послуги депозитарної установи Банку для зберігання
цінних паперів клієнта на рахунках у цінних паперах
(для приватних та юридичних осіб)

КУПІВЛЯ/ПРОДАЖ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ
ТА ЮВІЛЕЙНИХ МОНЕТ

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

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЦІННОСТЕЙ

Безпечну доставку Ваших грошових коштів та цінностей
гарантує команда досвідчених та спеціально підготовлених
співробітників служби інкасації.
БЕЗПЕКА
ВАШИХ ЦІННОСТЕЙ
У ДОРОЗІ

СТРАХУВАННЯ

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

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

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-якій
точці світу
Доставка квітів і подарунків, їжі на будь-який смак
Автомобільний асістанс
Підтримка в організації бізнес– і корпоративних заходів
Персональний асистент тощо

СЕРВІСНА КАРТКА PRIORITY PASS

ПОДОРОЖУЙТЕ З КОМФОРТОМ
Дбаючи про Ваш комфорт, ми потурбувалися про те,
щоб Ви могли користуватися усіма привілеями VIP–лаунжів
аеропортів світу.
З карткою PRIORITY PASS час очікування в аеропорту сплине
швидко та з комфортом.
Вона відкриває Вам доступ до більш ніж 900 VIP–залів
очікування у понад 400 міжнародних аеропортах.

ПАРТНЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРИВІЛЕЇ

Ми запрошуємо Вас стати учасником преміальних клубів
«Rent a Car» AVIS, HERTZ, SIXT та скористатися привілеями
від світових лідерів з прокату автомобілів:
ЗАВЖДИ
ОТРИМУЙТЕ
БІЛЬШЕ

Гарантовані знижки
Підвищення класу автомобіля під час кожного
бронювання
Безкоштовне членство протягом 3-4-х років
Насолоджуйтесь перевагами ексклюзивного сервісу
та подорожуйте з комфортом!

ПАРТНЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРИВІЛЕЇ

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD — ПОДОРОЖУЙТЕ
З КОМФОРТОМ
Вільний доступ до бізнес–залів Mastercard дозволить Вам
провести час в очікуванні рейсу, занурившись в атмосферу
комфорту і чудового сервісу.
Ексклюзивна атмосфера респектабельності й комфорту,
в якій Ви зможете налаштуватися на приємну подорож
чи вирішити бізнес–справи до вильоту Вашого літака,
чекає на Вас у міжнародних аеропортах Києва, Відня,
Будапешта, Праги, Москви, Тбілісі, Батумі та Кишинева.

КЛУБ PRIVATE BANKING

Ми даруємо Вам унікальну можливість брати участь
в ексклюзивних заходах від ТАСКОМБАНКУ:
ОСОБЛИВІ
ПРОПОЗИЦІЇ —
ОСОБЛИВИМ

Одеський міжнародний кінофестиваль
Бізнес–зустрічі з акціонером Банку
Круглі столи та конференції у межах клубу Private banking

КЛУБ PRIVATE BANKING

УНІКАЛЬНА ПАРТНЕРСЬКА МЕРЕЖА
У рамках клубу Private banking ми створили унікальну
партнерську мережу, яка об’єднала кращі компанії вищого класу.
Скористайтеся колекцією особливих пропозицій від Mastercard.
Отримуйте знижки та спеціальні програми привілеїв за кордоном
від більш ніж 30 компаній–партнерів.
Користуйтеся спеціальним сервісом онлайн–шопінгу в магазинах
Duty Free завдяки програмі «My Duty Free».
Також 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

Ми розуміємо, що нинішні маленькі діти незабаром стануть
дорослими. А уявити сучасне життя дорослої людини
без послуг банку практично неможливо.
НАВЧАННЯ,
ЩО ЗАХОПЛЮЄ

Відтак, вивчати новітні технології, розвивати логіку, уяву
та творити у своє задоволення Ваші діти зможуть разом
із ТАС–Юніор — фінансово–освітньою програмою для дітей
клієнтів Private banking.

КЛУБ ТАС-ЛЕДІ

ВАМ ПАСУЄ ЕКСКЛЮЗИВНЕ
Ми створили неординарний майданчик для спілкування
жіночої половини наших VIP–клієнтів — клуб ТАС–Леді,
який дозволить Вам відволіктися від бізнес–планів,
фінансових питань та поточних робочих буднів.
Клуб ТАС–Леді створений за підтримки відомих українських
дизайнерів та дизайн-студій.
Іміджеві консультації, персональні зустрічі з провідними
дизайнерами, фешн–покази ексклюзивних колекцій одягу,
знижки від партнерів, цікаві знайомства, нові захоплення
та безліч приємних сюрпризів — це ТАС–Леді.

ОФІС PRIVATE BANKING

КОМФОРТ
І БЕЗПЕКА
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ
ФІНАНСОВИХ

Заради комфортного вирішення Ваших фінансових питань,
наші преміальні VIP–центри та відділення доступні Вам
як у Києві, так і в інших містах.
На Вас чекає індивідуальний підхід в обслуговуванні,
затишна і сучасна атмосфера, конфіденційність та високий
рівень безпеки, досвідчені та висококваліфіковані
персональні менеджери.

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

Цілодобова підтримка окремої лінії Контакт-центру:
(044) 393 25 90
Ліцензія НБУ № 84 від 25 жовтня 2011 р.

