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Найпрестижніша преміальна картка Visa Infinite 
з кредитним лімітом до 800 000 грн  
Нові горизонти з Private Banking 

Private Banking

Infinite
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  Обслуговування 360 градусів 

●  банківське обслуговування 
онлайн та офлайн; 

●  комуналка, перекази та інші 
фіноперації; 

●  вигідне розміщення коштів  
і кредитування; 

●  реєстрація для участі в акціях 
та програмах лояльності; 

●  лайфхаки для отримання 
максимуму з вашою карткою. 

Персональний банкір: 

●  виконання операцій за вашим 
дорученням; 

●  легке пряме з’єднання  
зі спеціалістом підтримки; 

●  консультації щодо додаткових 
переваг (сервіси в аеропортах, 
програми лояльності, знижки 
тощо). 

Premium-підтримка:  

Завжди на зв’язку в режимі 24/7:  

Приват24 (пишіть у чат або телефонуйте 
до підтримки просто з додатка).  +38 (073, 098, 050) 900 00 02  
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Консьєрж-сервіс 
від Visa  

Менеджери Консьєрж-сервісу на варті 
якісного та швидкого вирішення 
ваших особистих питань у режимі 24/7. 

Команда Консьєрж-сервісу легко 
допоможе з придбанням квитків, 
реєстрацією на рейс, організує ваше 
дозвілля, замовить доставку їжі  
або квітів та багато іншого. 

Звертатися дуже зручно, адже служба 
доступна у всіх месенджерах:  

Viber

Telegram

WhatsApp

+38 (044) 300 05 03
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https://mssg.me/r/m/5da8810da9dcbf0058c14c3b
https://mssg.me/r/m/5da8811f9435ee0037e9c8ba
https://mssg.me/r/m/60b9cc4c3bb09e0052bf3a36


  

Сейфова  
скринька  
 
Користуйтеся сейфовою 
скринькою абсолютно 
безкоштовно.  
 
Заощаджуйте  
від 9000 грн на рік.  
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Власникам пакета Private Banking 
доступна безкоштовна юридична 
підтримка від партнерів Visa.

🙂 Кількість консультацій необмежена. 
🕒 Час надання послуги – протягом однієї 

робочої доби (пн. – пт.: з 09:00 до 18:00). 

Як замовити послугу  

1.  У чат-боті Visa натисніть кнопку  
«Юридична підтримка». 

2. Натисніть «Перевірити доступність 
послуги», виберіть преміальну картку 
Visa та отримайте відповідь щодо 
виконання умови для безкоштовного 
доступу – наявність витрат від 20 000 грн 
за 30 + 5 днів до замовлення. 

3.  Виберіть «Замовити консультацію», 
напишіть свій запит та отримайте 
відповідь. 

Юридична 
підтримка  
 
Допомагаємо у вирішенні 
юридичних питань  
зручно й просто. 
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Захист  
від шахрайства  
 
Послуга додаткового 
захисту від фінансового 
шахрайства 

Програми за послугою  
«Захист від шахрайства»  
 
 
 
 
 
 
Ключові переваги  

●  Єдиний ліміт страхового покриття  
за всіма видами шахрайства. 

●  Відшкодування збитку до 100 000 грн 
поширюється на всі основні види 
соціальної інженерії. 

●  Покриття ризику в разі ненадання 
продавцем оплаченого товару. 

Для підключення послуги  
зверніться до персонального 
банкіра. 

Страхова сума Вартість на місяць 

Premium 100 000 грн 70 грн 

Exclusive 200 000 грн 140 грн 
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Ми за прості рішення!  
 
Ваша картка Visa Infinite дає змогу 
провести із собою двох гостей під час 
використання найпопулярніших 
сервісів в аеропорту.  

●  За програмою LoungeKey 
безкоштовно відвідуйте понад 1300 
бізнес-залів по всьому світі та 
проводьте із собою двох гостей.  

●  Fast Track International – швидко 
проходьте аеропортові формальності  
в міжнародних аеропортах 
Туреччини, Італії, Іспанії та Кіпру.  

 
Щоб замовити послугу, використо-
вуйте чат-бот Visa ➝ Travel ➝ Fast Track 
International для отримання QR-коду, 
який потрібно показати в аеропорту.  

Подорожуйте  
з Private Banking 
усією сім’єю  
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Аеропорт-сервіси у світі  

Private Banking 

Послуги Private Banking 

Бізнес-зали LoungeKey ∞ 

Сімейні візити до залів LoungeKey +2 гості безкоштовно 

Fast Track International ∞ 

Cтрахування Visa від затримки рейсу ✓ до $500 

Cтрахування Visa від затримки/втрати багажу ✓ до $500 

Пропущений рейс ✓ до $1500 

Пропущений транзитний рейс ✓ до $500 

ДТП з орендованим автомобілем ✓ до $10 000 

Захист покупок від Visa ✓ до $20 000 
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Умова 
безкоштовного 
доступу  
до пропозицій  
 
Ви завжди можете 
звернутися до нашої 
premium-підтримки,  
і ми проконсультуємо  
вас 😊 

Користуйтеся сервісами безкоштовно 
за умови наявності витрат у торгових 
точках та Інтернеті з картки Visa Infinite 
від 20 000 грн за 30 + 5 днів до вильоту. 

Як перевірити обіг самостійно? 
Зручно й легко в чат-боті Visa. 
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https://mssg.me/service_concierge


  

Надійний захист для вас і вашої родини  
зі страховими сервісами від Visa  
під час подорожей та просто в житті. 

●  Страхування для тих, хто подорожує,  
з покриттям до $2,5 млн – для власника 
картки, дружини/чоловіка та до 5 дітей. 

●  Скасування й скорочення поїздки  
з покриттям до $7500 на одну особу. 

●  Страхування від затримки рейсу/багажу  
з покриттям до $500 на одну особу. 

●  Страхування від запізнення на рейс  
до $1500 на одну особу. 

●  Додатковий захист телефона  
та інших гаджетів до $20 000 на рік. 

Зверніть увагу: подорож має починатися 
та закінчуватися в країні постійного 
проживання або країні тимчасового 
перебування. 

Повний супровід із питань страхування 
від Visa в чат-ботi. 

Страхові сервіси  
 
Страхування діє за умови 
оплати преміальною 
карткою Visa Infinite. 
Додаткова активація  
не потрібна. 

Завжди з вами  
в смартфоні. 
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Піклуйтеся про фізичне й ментальне 
здоров’я із сервісом «Телемедицина»  
та послугою WellBeing:  

●  консультації нутриціолога чи 
психолога – 5 безкоштовних на рік  
на вибір;  

●  онлайн-лекції від експертів –  
без обмежень.  

 
Також до ваших послуг у «Телемедицині» 
консультації лікарів для всієї родини –  
без обмежень.  
 
Піклуватися про здоров’я з «Телемеди-
циною» просто: від вас запит у чат-ботi 
Visa, а від медичного консьєржа – повна 
організація.  

Телемедицина  
 
Ваше здоров’я онлайн 😉 
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Вигравайте цінні призи й сертифікати  
на подорожі або отримуйте кешбек  
з унікальними акціями  
на newpromos.pb.ua. 

Промоакції  
та програми 
лояльності  

Кешбек на транспорт  

10% кешбеку за поїздки на таксі  
та за купівлю квитків на транспорт  
у разі оплати карткою Visa Infinite.  
Для участі в акції зареєструйтеся  
на сайті. Кешбек нараховується 
щопонеділка.  
 
Всесвіт привілеїв Visa  

Програма лояльності від Visa дає 
власникам преміальних карток Visa  
цінні привілеї. Клієнти збирають бонусні 
бали й обмінюють їх на подарункові 
сертифікати.  
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https://newpromos.privatbank.ua/visa_infinite
https://visa.pb.ua/ua
http://newpromos.pb.ua/


  

Інвестуйте  Заробляйте на ОВДП  

ПриватБанк – офіційний дилер 
Міністерства фінансів України, а отже,  
ми купуємо в держави цінні папери  
на аукціоні за найкращими пропозиціями.  
 
За деталями й для здійснення операцій 
звертайтеся до персонального банкіра.  
 
Інвестуйте готівку в дорогоцінні метали  
з ПриватБанком  

Ми пропонуємо золоті й срібні зливки 
банківських металів найвищих проб  
та всіх номіналів, а також монети  
з дорогоцінних металів світових  
монетних дворів.  
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Усе включено  Беремо й повертаємо комісію за 
популярні платежі через сервіси банку:  

●  оплата комуналки;  

●  поповнення мобільного;  

●  поповнення картки в терміналі 
самообслуговування;  

●  експрес-платежі смартфоном.  
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Premium.  
Просто.  
Без комісії.  

Обслуговування абсолютно 
безкоштовне. 

Користуйтеся привілеями своєї 
преміальної картки, а банк тим часом 
сплатить щомісячну комісію за вас. 

Здійснюйте щоденні витрати  
з преміальною карткою Visa Infinite  
на суму від 100 000 грн на місяць  
та отримайте обслуговування  
в подарунок. 

Заощаджуйте від 20 000 грн на рік. 
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