
Термінал 2click 
У м. Біла Церква успішно реалізовано проект Передплати електронного квитка через платіжні термінали «2click».  
 
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАНДЕМ-ФІНАНС» - українська, молода і перспективна фінансова компанія, яка 
успішно розвивається на ринку переказів грошових коштів через мережу платіжних терміналів. 
https://2click.money/ 
•    45 терміналів знаходиться у м. Біла Церква 
•    1200 терміналів у Києві та Київській області  
Зручність передплати електронного квитка в тому, що в будь-який час, і в будь-якому місті, без черг, користувачі 
зможуть переплатити електронні квитки, більшість терміналів розташовані у місцях з високою відвідуваністю, а 
також на зупинках громадського транспорту, які працюють цілодобово, що є головною зручністю для користувачів. 
   На терміналах користувачі натискають на логотип міста «ОПЛАТА ПРОЇЗДУ у м. Біла Церква» вказують номер 
електронного квитка, обирають кількість поїздок та здійснюють оплату і все, готово.   
   В терміналах «2click» є функція здачі, таким чином при оплаті клієнти, можуть не переживати за решту, коли не 
мають купюр точної суми, наприклад при передплаті електронного квитка ціною в 20 грн. можна внести купюру 
50 грн, а решту 30 грн. отримати кодом решти на чеку чи в своєму мобільному телефоні відсканувавши QR-код. 
Даний код решти можна використати на поповнення будь-якої послуги в будь-який час на терміналах мережі 
«2click», для цього необхідно обрати послугу ввести дані, а коли термінал попросить внести гроші натиснути 
кнопку на екрані «використати код решти» і якщо потрібно додати необхідну суму, код решти діє безстроково. 
   
   З 9 листопада 2018 року  на терміналах буде працювати послуга «ОПЛАТА ПРОЇЗДУ у м. Біла Церква» . 
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Термінал 2click 

1. Картка 0110 0101 0009 2580 – Поповнення на кількість поїздок (ст.2-9) 

2. Картка 0110 0101 0001 5110 – Поповнення звичайне (ст.10-14) 

3. Картка 0310 0101 0000 2157 –Учнівський на місяць з прод. (ст.15-19) 

4. Картка 0210 0101 0000 1655 –Студентський на місяць з прод.(cт.20-24) 

5. Код решти (ст.27-29) 

 



1. Поповнення на кількість поїздок 
 

















2. На місяць з продовженням 











3. Учнівський на місяць з продовженням 











4. Студентський на місяць з продовженням 
















