
  

Пакети 
Premium 
Banking

Швидко. 
Зручно.  
Вигідно.
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Виберіть свою преміальну картку 

● Безкоштовне обслуго-
вування за умови обігу 
від 50 тис. грн 
або 600 грн/міс. 

● Іменна картка 
● Додаткові картки 

на третю особу 

● Безкоштовне відкриття 
● Безкоштовне обслуго-

вування за умови обігу 
від 25 тис. грн 
або 200 грн/міс. 

● Digital, миттєва 
або іменна картка 

● Безкоштовне відкриття 
● Безкоштовне обслуго-

вування за умови обігу 
від 30 тис. грн
 або 400 грн/міс. 

● Іменна картка 
● Додаткові картки 

на третю особу 
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● безкоштовне відкриття; 

● миттєвий випуск Digital карток;

● персональний банкір; 

● послуги Консьєрж-сервісу 
в Україні та за кордоном; 

● комфортне та пріоритетне 
обслуговування у відділеннях; 

● преміальні сервіси в Україні 
та за кордоном; 

● унікальні акції та пропозиції 
від банку та партнерів; 

● знижки від банку й партнерів 
в Україні та за кордоном; 

● кешбек 5% на транспорт 
із Visa Signature. 

Вигоди з пакетом 
Premium Banking 
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Безконтактні 
оплати 

Додавайте картку через  
додаток «Приват24» 
до вашого гаманця 

та розраховуйтеся
хоч у літаку! 

Маємо індивідуальні  
скіни для карток, 
щоб оплати були 
ще й емоційними ;-) 

● Безкоштовний випуск картки 
Platinum 

● Безкоштовне щомісячне 
обслуговування.

● Можливість відкриття карток двох 
платіжних систем (Visa та 
Mastercard) для отримання більших 
привілеїв 

● Беззаставний кредитний ліміт до 
100 000 грн з пільговим періодом 
користування до 55 днів 

● Зберігання цінностей у сейфових 
скриньках (платно) 

● Пакет послуг Comfort від 
Консьєрж-сервісу
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Персональний 
банкір 

Фінансовий помічник, 
який допоможе 
здійснити платежі 
та перекази, замовити 
готівку, знайти  
відділення та допоможе 
з іншими банківськими 
питаннями в Україні 
та за кордоном. 

На зв’язку 24/7 
в додатку Приват24! 

Ваш 
банкір
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Premium. Просто. 
Без комісії 

Користуйтеся всіма перевагами Premium 
Banking абсолютно безкоштовно.
Усе дуже просто! 

● Здійснюйте щоденні витрати (купівлі 
в торговельних точках та/або в Інтернеті) 
з вашою карткою на зазначену суму 
на місяць і обслуговування буде для вас 
безкоштовним:  
- Platinum – від 25 тис. грн; 
- Visa Signature – від 30 тис. грн; 
- World Elite – від 50 тис. грн. 

● Користуйтеся привілеями своєї 
преміальної картки, а банк сплатить 
щомісячну комісію за вас. Заощаджуйте 
від 3 000 грн на рік. 
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Ви тільки подумали, а ми вже
беремо і допомагаємо: 

● отримати інформацію та консультації 
щодо правил перетину кордону, 
отримання віз та перебування 
в іншій країні; 

● придбати квитки на транспорт 
в Україні та за кордоном; 

● знайти та доставити товари 
за кордоном та в Україні; 

● отримати інформацію щодо 
банківських послуг за кордоном; 

● забронювати для вас готель, 
організувати подорож, трансфер 
та багато іншого. 

Послуги  
Консьєрж-сервісу 

Готові допомагати 24/7.
Говоримо українською
та англійською. 
Порозуміємося навіть 
із вашим песиком :)

Тел.: 
+38 (073, 098, 050) 900 00 02 
E-mail: vip@pb.ua 
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Інвестиції 
у військові ОВДП 

Інвестуйте та 
допомагайте ЗСУ 
із ПриватБанком. 

Банкір допоможе купити, 
продати ОВДП, відкрити 
рахунок у цінних паперах
і проконтролювати ваш 
інвестиційний портфель. 
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Сервіси
та спеціальні 
пропозиції
за кордоном 

Cервіси із вашою карткою Visa Platinum 
або Visa Signature: 
● Безкоштовне пакування багажу. 
● Fast Track International – прискорене  

проходження реєстрації, авіаційної  
безпеки та формальностей на виліт 
та приліт. 

● Бізнес-зали LoungeKey – понад 1 300  
бізнес-залів по всьому світі –  
безкоштовно для власника картки 
та $32 за кожного гостя. 

● Кава-поінти. 
● Знижки в сервісах оренди авто. 
● Додаткові 10% знижки в шопінг-

аутлетах Європи. 
● Захист покупця із відшкодуванням  

вартості товару до $20 тис. на рік. 
● Кешбек 5% із Visa Signature 

за категорію «Транспорт». 
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Cервіси із вашою Mastercard Platinum 
або Mastercard World Elite: 

● Fast Track International – проходження  
авіаційної безпеки та паспортного  
контролю через окремий турнікет 
на виліт та приліт. 

● Mastercard Lounge Європа – із карткою  
World Elite безкоштовно відвідуйте  
бізнес-зали в найбільших містах. 

● Бізнес-зали LoungeKey – понад 1 300  
бізнес-залів по всьому світі. З карткою  
World Elite – безкоштовно, з карткою  
Platinum або за гостя – $32. 

● Знижки в сервісах оренди авто. 
● Додаткові знижки в шопінг-аутлетах  

Європи. 
● Знижки на оренду житла. 

Сервіси
та спеціальні 
пропозиції
за кордоном 
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Platinum Signature

Бізнес-зали LoungeKey 2 10

Fast Track International (Стамбул, 
Ларнака, Мілан, Рим, Барселона, 
Канарські острови, Пальма, Аліканте, 
Валенсія, Малага) 

2 10

Пакування багажу
(Алмати, Казахстан, Скоп'є, Македонія) 2/6 4/8

Сервіси оренди авто
Avis/Budget/Rental Cars 20%/10%/10% 35%/10%/10%

Телемедицина ✔ ✔

Захист купівель ✔ ✔

Знижка на шопінг/шопінг-пакети
та трансфер у молах Bicester Village 10%/25% 10%/25%

Кешбек за транспорт – 5%

Сервіси за кордоном із картками Visa
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Platinum World Elite

Бізнес-зали LoungeKey $32 ∞

Бізнес-зали Mastercard Lounge
в Європі (Відень, Тбілісі, Батумі, 
Кишинів, Бухарест, Будапешт, Прага)

– ✔

Fast Track International «Рим»
(«Ф’юмічіно»), «Венеція», «Ольбія» 
(«Сардинія»).

✔ ✔

Оренда автомобілів
Hertz/Avis/Rentalcars 10%/20%/10% 10%/35%/10% 

Знижки на шопінг
Yoox, McArturGlen Outlet
та аутлет-моли Bicester Village

✔ ✔

Знижка під час бронювання готелів 
Accor, Preferred Hotels & Resorts ✔ ✔

Знижка на оренду житла
на Booking.com/проживання
в міжнародний мережі готелів IHG

10% 10% 

Сервіси за кордоном із картками Mastercard
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Умови  
безкоштовного  
доступу 
до LoungeKey 

Безкоштовно – за умови наявності витрат 
у торговельних точках та в Інтернеті 
із карткою Mastercard World Black Edition/ 
World Elite від 10 000 грн за 30 + 5 
банківських днів до вильоту. 

Як перевірити мій обіг самостійно? 
@MastercardBot у Messenger. 

Безкоштовно – за умови наявності витрат 
у торговельних точках та в Інтернеті 
від 5 000 грн із карткою Visa Platinum 
або від 10 000 грн із карткою Visa Signature. 

Як перевірити мій обіг самостійно? 
У чат-боті Visa.

Ви завжди можете звернутися до нашої підтримки, 
ми залюбки проконсультуємо вас. 
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Скористайтеся 
чат-ботами 
платіжних систем 

Що ви можете: 

● перевірити обіг і доступність сервісів  
аеропорту; 

● отримати консультацію щодо  
страхування та захисту покупця; 

● замовити додаткові послуги (FastTrack  
International, акції та інші пропозиції); 

● використовувати сервіс «Телемедицина». 

Авторизуйтеся через зручний для вас месенджер 
за посиланням зі свого фінансового номера. 

Що ви можете:

● самостійно перевірити обіг 
і доступність сервісів; 

● знайти бізнес-зали за програмою 
Mastercard Lounge. 

Перейдіть на сторінку Mastercard у Facebook. Надішліть 
повідомлення та авторизуйтеся зі свого фінансового номера. 
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У пакеті телемедичних послуг із вашою 
преміальною карткою Visa Platinum 
або Visa Signature ви безкоштовно 
отримаєте: 

● медичну підтримку: консультації 
лікарів вузьких спеціальностей 
для всієї сім'ї: 
- картка Platinum – 5 консультацій; 
- картка Signature – 10 консультацій; 

● психологічну підтримку: 
5 консультацій від спеціалістів 
Асоціації психологів України; 

● онлайн-лекції про здоров'я. 

Скористайтеся сервісом через чат-бота 
Visa, натисніть у головному меню кнопку 
«Телемедицина». 

Сервіс  
«Телемедицина» 

Зручний спосіб  
піклуватися про своє  
здоров’я 😉 
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Visa Platinum Visa Signature

Умови

Річний ліміт – $20000 
● Ліміт на один випадок – $5000. 
● Діє протягом 90 днів із моменту 

купівлі. 

Річний ліміт – $20000 
● Ліміт на один випадок – $6000. 
● Діє протягом 365 днів із моменту 

купівлі. 

Що покриває
Втрату, крадіжку, пошкодження предмета, який ви придбали для особистого 
користування (зокрема й подарунки) і не використовували 
в комерційних цілях. 

Умови дії 1. 100% оплати карткою (НЕ в розстрочку і кредит) 
2. Мінімальна вартість товару – $100 

Які документи
потрібно 
надати

1. Чек на купівлю 
2. Виписка з рахунку 
3. Гарантійний талон 
4. Відмова магазину від обслуговування за гарантією 
5. Чеки про оплату ремонту 

Захист покупця.
Ви купуєте – ми страхуємо 

Є питання? Ми допоможемо. Пишіть у чат-бота Visa, кнопка Concierge.

                            16 / 18

https://mssg.me/service_concierge


  

Visa Library 

300 безкоштовних електронних 
і аудіокниг від Visa Library в Yakaboo. 

Перейдіть до чат-бота Visa, виберіть Visa Library 
та отримайте промокод для активації доступу 
до бібліотеки. 

SWEET.TV 

Максимальна передплата стримінгового 
сервісу SweetTV. 

Перейдіть до чат-бота Visa, виберіть «Передплата 
SweetTV», натисніть «Активувати Передплату» 
та безкоштовно дивіться улюблені фільми. 

Дозвілля
з користю 
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