
Private Banking
Premium Banking 



Найпрестижніша преміальна картка Visa Infinite 
з кредитним лімітом до 800 000 грн.

Нові горизонти з Private Banking.

Private Banking

Infinite



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, як отримувати 
максимум із вашою карткою.

Персональний банкір:

● знайде, придбає та доставить 
будь-який (ну майже 😉) товар      
в Інтернеті;

● організує смачненьке чи квіти 
вам або в подарунок;

● організує подорож і дозвілля       
в Україні та за кордоном;

● забронює готель, приватний 
літак, паром та безліч іншого;

● проконсультує щодо отримання 
візи.

Персональний консьєрж:

Завжди на зв’язку в режимі 24/7 
у додатку Приват24 та:

vip@pb.ua +38 (073, 098, 050) 
900 00 02 



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.



Сейфова 
скринька

Користуйтеся сейфовою 
скринькою абсолютно 
безкоштовно.

Заощаджуйте 
від 9000 грн на рік.



Юридична 
підтримка

Допомагаємо 
у вирішенні юридичних 
питань зручно й просто. 

Для власників 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 до 
послуги – наявності витрат від 20 000 грн 
за 30 + 5 днів до замовлення.

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



Подорожуйте
з Private Banking 
усією сім’єю

Ми за прості рішення

Ваша картка Visa Infinite дає змогу 
провести із собою +1 гостя (дорослий)   та 
+1 дитину (до 12 років) через 
найпопулярніші сервіси в аеропорту.

Діліться привілеями без додаткових 
умов щодо витрат.

Fast Line

LoungeKey

Пакування багажу



Подорожуйте
з Private Banking 
із Києва

Усе включено в Прем’єр-VIP-залі
або:
● Знижка 50% на таксі Bolt до/з аеропорту.
● Знижка на багаторівневий паркінг 

аеропорту «Бориспіль».
● Безкоштовне пакування багажу                 

в «Борисполі», термінал D. 
● Fast Track  – швидка реєстрація на рейс, 

здавання багажу, авіаційний і паспортний 
контроль. Доступно на виліт та приліт         
у «Борисполі», термінал D.

● Бізнес-зали LoungeKey – зали в зоні 
внутрішніх (другий рівень) і міжнародних 
(четвертий рівень) рейсів аеропорту 
«Бориспіль», а також бізнес-зал Green або 
Blue в Жулянах.

● Смачна альтернатива лаунжу – сертифікат 
ресторану в «Борисполі»    на 500 грн.

● Business & Family Lounge – чекайте на 
потяг із комфортом на території 
Центрального залізничного вокзалу 
Києва.



Подорожуйте 
з Private Banking 
Україною              
та світом

● Знижка 50% на таксі Bolt                    
до/з аеропорту в Харкові, Львові, Одесі, 
Дніпрі та Запоріжжі.

● За програмою LoungeKey 
безкоштовно відвідайте бізнес-зали      
в Харкові й Львові чи 1300 залів по 
всьому світі.

● Fast Track International – користуйтеся 
швидким проходженням аеропортових 
формальностей у закордонних 
аеропортах:

● «Стамбул», Туреччина (IST);
● «Ларнака», Республіка Кіпр (LCA);
● «Мілан-Мальпенса», Італія (MXP).

Для замовлення послуги використовуйте 
чат-бот Visa → Travel → Fast Track 
International для отримання QR-коду, 
який потрібно показати в аеропорту.



Сервіси                   
й спеціальні 
пропозиції 
в подорожах 

Або відвідайте безкоштовно Прем’єр-VIP-
зал і заощадьте 5500 грн.

А ще для вас до 35% знижки на оренду авто 
за кордоном у компаній-партнерів.

Fast Line ПЛР Таксі

Пакування 
багажу

Розрахунки наведено для вильоту з аеропорту «Бориспіль».

До 6500 грн економії за одну подорож.

Крутезні 
лаунжі

2000 грн 2000 грн 400 грн

2000 грн 100 грн

Заощаджуйте час і гроші
в подорожах із Private Banking



Аеропорт-сервіси «Борисполя», термінал D

Private Banking

Послуги Private Banking

Знижка на таксі Bolt до/з аеропорту ✓

Безкоштовне пакування валізи ∞

Безкоштовне ПЛР-тестування на COVID-19 ✓

Бізнес-зал LoungeKey міжнародний ∞

Бізнес-зал внутрішній ∞

Fast Track на виліт і приліт ∞

Швидка реєстрація на рейс ∞

Смачна альтернатива лаунжу ∞ 

Обслуговування у VIP-терміналі ✓



Аеропорт-сервіси у світі

Private Banking

Послуги Private Banking

Бізнес-зали LoungeKey ∞

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 купівель від Visa ✓ до $20 000



Умови 
безкоштовного 
доступу                
до пропозицій

Ви завжди можете 
звернутися до нашої 
підтримки,                       
і ми залюбки 
проконсультуємо    вас 
😊

Безкоштовно за умови наявності витрат у 
торговельних точках та Інтернеті з картки 
Visa Infinite від 20 000 грн за 30 + 5 днів 
до вильоту. 

Як перевірити обіг самостійно? 

● Чат-бот Visa.

● @MastercardBot у Messenger.

● На сайті bilshe.mastercard.ua.

Безкоштовно за умови наявності витрат        
у торговельних точках та Інтернеті з картки 
Mastercard World Elite від 10 000 грн               
за 30 + 5 банківських днів до вильоту.

https://mssg.me/service_concierge
https://www.facebook.com/MastercardUkraine/
https://bilshe.mastercard.ua/


Страхові сервіси 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.

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

Страхування діє за умови 
оплати преміальною 
карткою Visa Infinite, 
додаткова активація      
не потрібна.   

Завжди з вами                    
в смартфоні.

https://mssg.me/service_concierge


Телемедицина 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 вам доступні:
● безкоштовне тестування на COVID-19 – 4 

тести на рік;
● безкоштовна доставка ліків – 2 рази           

на місяць;
● консультації лікарів вузьких 

спеціальностей – без обмежень;
● підтримка медичного консьєржа з усіх 

питань щодо здоров’я 24/7 – без обмежень.

Піклуватися про здоров’я з 
«Телемедициною» просто: від вас запит       у 
чат-ботi Visa, а від медичного консьєржа – 
повна організація.

Ваше здоров’я онлайн 😉

https://mssg.me/service_concierge


Промоакції 
та програми 
лояльності

Всесвіт привілеїв Visa

Програма лояльності від Visa дає власникам 
преміальних карток Visa цінні привілеї. 
Клієнти збирають бонусні бали й обмінюють 
їх на подарункові сертифікати.

Mastercard Більше 

Програма лояльності за розрахунки 
преміальною карткою Mastercard World Elite. 
Збирайте преміальні бали й обмінюйте їх на 
спеціальні пропозиції з каталогу (знижки чи 
участь у розіграшах). 

Вигравайте цінні призи й сертифікати      
на подорожі або отримуйте кешбек, 
беручи участь в унікальних акціях            
на newpromos.pb.ua.

https://visa.pb.ua/ua
https://bilshe.mastercard.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.



Усе включено Беремо й повертаємо комісію за популярні 
платежі через сервіси банку:

● оплата комуналки;
● поповнення мобільного;
● поповнення картки в терміналі 

самообслуговування;
● експрес-платежі за допомогою смартфона.



АТ КБ «ПриватБанк». 2022


