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VIP-обслуговування в найбільшому  
банку Східної Європи – це: 
 
 

 
 

Консьєрж-сервіс 
власна служба Консьєрж-сервісу, 
що виконує понад 160 тис. доручень на рік 

 
 

250  

VIP-відділень  
по всій Україні 

Понад 500 
кваліфікованих  
персональних банкірів  
з понад 4-річним досвідом 

5 пакетів 
обслуговування під різні 
потреби та стилі життя 
 

Без роботів та IVR 
на нашій підтримці працюють люди, тому що ми 
цінуємо Ваш час 
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Для тих, хто потребує найкращого. 

Для справжніх мандрівників.  
Ми допомагаємо відкрити світ 

з іншого боку. 

Для тих, хто цінує свій час  
та потребує додаткового  

комфорту. 
 

Пакети VIP-обслуговування 
 
Для VIP-клієнтів ми пропонуємо всі можливі преміальні картки міжнародних платіжних систем 
Visa та Mastercard. У нас Ви можете вибрати картку, що максимально відповідає Вашим потребам 
та стилю життя.  
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Персональний 
банкір 
 

Багатолітній досвід наших банкірів дозволяє 
з легкістю вирішувати нестандартні запити 
та доручення VIP-клієнтів. 
 
Завдяки широкому спектру повноважень, 
банкір самостійно виконує багато операцій, 
у т. ч. фінансових, коли в інших установах 
для цього потрібно залучати додатковий 
персонал. 
 
Ми забезпечуємо професійне персональне 
обслуговування та повний супровід Ваших 
питань 24/7. 
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оформлення актуальних  
банківських продуктів 

 

проведення регулярних  
платежів 

 

проведення переказів 
та SWIFT-платежів 

відкриття депозитів 
 

 

відкриття сейфових 
скриньок  

 

довідки для заповнення 
декларацій 

Щоденні операції 
 
Персональний банкір допоможе зі щоденними дорученнями та попіклується про організацію VIP-
обслуговування для Вашої родини: 
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Чат з персо- 
нальним банкіром 
у Privat24 

 
Банк в особі персонального банкіра з Вами 
24/7 в додатку Privat24. 
 
Персональний банкір завжди може сповістити 
про актуальні акції або виконати будь-яке 
Ваше доручення. 
 
Тільки VIP-клієнти можуть підтримувати міцний 
зв’язок зі своїм банкіром через чат у додатку 
Privat24. 
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Консьєрж-сервіс 
 
Наша гордість – власна служба Консьєрж-
сервісу.  
 
15-річний досвід роботи із найзаможнішими 
людьми України дозволяє якісно та швидко 
виконувати доручення із будь-яких сфер життя. 
 
Ми розуміємо Ваш спосіб життя та 
заощаджуємо час, беручи на себе щоденні 
турботи. 
 
До Ваших послуг:  

●  пошук та надання необхідної інформації; 

●  бронювання квитків, готелів та авто 
з можливістю оплати з Вашої картки; 

●  доставка квітів, їжі тощо. 

 
(073, 098, 050) 900 00 02 
 

vip@pb.ua 
 

privatbankvip 

@pbConciergeBot 
 

conciergepb 
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Безпечні покупки  
в Інтернеті 
 
Пропонуємо унікальний безкоштовний сервіс для 
VIP-клієнтів ПриватБанку.  
Надішліть посилання на товар на сторінці 
http://shopping.privatbank.ua, і спеціаліст 
Консьєрж-сервісу: 

●  перевірить надійність сайта або знайде 
інший ресурс з можливими знижками або 
кращою ціною; 

●  проведе оплату; 

●  організує доставку, навіть якщо на сайті 
відсутня доставка в Україну. 

 
Онлайн-шопінг – це так зручно! :-) 
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Digital-хвиля для наших клієнтів 
 
Ми за прогресивні та ефективні рішення, а не походи до відділень без потреби! 
Гарантуємо супровід менеджера в разі підключення та використання сервісів Privat24. 
 
 Мобільний додаток Privat24 
●  Понад 10 млн користувачів мобільного 

додатка Privat24. 

●  Понад 147 операцій, які можна зробити 
не виходячи із дому. 

●  Унікальні скіни до Ваших карток, щоб 
розрахунки карткою були емоційними. 

 

Безконтактна оплата через  
Apple Pay або Google Pay 
Розраховуйтеся смартфоном, смарт- 
годинником або навіть обличчям :-) 

Підключіть преміальну картку до гаманця  
та насолоджуйтеся простотою 
розрахунків в один дотик. 
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Ми поруч, коли це потрібно! 

Допомога під час розрахунків 
 

За відмови в разі оплати карткою 
Ви отримаєте push-повідомлення  

з поясненням або дзвінок з банку для 
допомоги в завершенні операції. 

 

Екстрена доставка карток 
 

Ми доставимо картку в межах України або 
розкажемо, як через Privat24 замовити 

digital-картку та переказати кошти. 
Екстрено допомагаємо в разі втрати картки 

з доставкою по всьому світу.  
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Ваша безпека – наш пріоритет 
 

Сервіс Security 
У непередбачуваних екстрених 
ситуаціях,  
які загрожують безпеці або законним 
інтересам, ми безкоштовно надамо 
правову підтримку Вам та Вашій родині. 
Кваліфіковану допомогу в режимі 24/7 
надає Служба безпеки банку. 
 

Юридична підтримка  
Власники преміальних карток World Elite  
та Visa Infinite можуть розраховувати  
на безкоштовну юридичну консультацію  
від провідних спеціалістів банку. 
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Преміальна  
картка без плати  
за обслуговування 
 
Лайфхак, як користуватися преміальною  
карткою без комісії за обслуговування 
та заощаджувати від 3 000 до 20 000 грн на рік! 
 
Розраховуйтеся карткою на загальну суму: 

●  від 25 000 грн – для Platinum;  

●  від 30 000 грн – для World Black Edition; 

●  від 40 000 грн – для Vіsa Signature; 

●  від 50 000 грн – для World Elite; 

●  від 100 000 грн – для Vіsa Infinite,  
 
і комісія за обслуговування буде відсутня. 
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Спеціальні програми для VIP-клієнтів 

Програма  
Mastercard Bilshe 

Оновлена та покращена програма 
лояльності. Зареєструйте свою 
преміальну картку Mastercard  
на сайті та накопичуйте бали  
за розрахунки за кордоном  

і на іноземних сайтах. Бали можна 
обмінювати на винагороди у формі 

електронних сертифікатів  
та преміальних пропозицій.  

Кешбек 
Власники карток Visa 
Signature отримують 

гарантований кешбек 5%  
у разі розрахунків своєю 
карткою за поїздки на таксі  
та/або купівлю квитків  

на транспорт.  

Програма «Всесвіт 
привілеїв від Visa»  
Ексклюзивна програма лише 
для власників преміальних 
карток Visa ПриватБанку.  

Зареєструйтеся на сайті  
та накопичуйте бали  

за розрахунки в інтернет-
магазинах. Бали можна 
обміняти на електронні 

сертифікати.  
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Унікальний досвід для VIP-клієнтів 

Тільки VIP-клієнти ПриватБанку отримують безцінний досвід та унікальні пропозиції  
від платіжних систем Mastercard та Visa на події, доступ до яких можливий лише для обраних.  

 
Перелік актуальних пропозицій – на newpromos.pb.ua.  

Фінали Ліги 
чемпіонів 

Каннський 
фестиваль 

Відкриття 
Олімпійських ігор 
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Сейфові скриньки – 
Ваші цінності  
в надійному місці 
 
Орендуйте сейфову скриньку в ПриватБанку  
та будьте впевнені в безпеці на всі 100%. 
 
Наші переваги: 

●  надійність – сучасні засоби охорони 
та сертифікація НБУ забезпечують повний 
захист вмісту скриньок; 

●  безпека – завдяки унікальному замку 
з двома ключами сейфову скриньку 
неможливо відкрити без Вас; 

●  зручність – сейфові скриньки бувають трьох 
розмірів.  

 
Ви завжди можете скласти список осіб, які 
матимуть доступ до сейфа. 
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Platinum World Black 
Edition Visa Signature World Elite Visa Infinite 

Пакет Консьєрж-
сервісу Comfort Travel Travel Elite Luxury 

Беззаставний 
кредитний ліміт до 300 000 грн до 300 000 грн до 300 000 грн до 400 000 грн до 800 000 грн 

Відкриття 
додаткових 
карток на третіх 
осіб 

від 800 грн від 800 грн від 800 грн безкоштовно безкоштовно 

Сейфові 
скриньки платно платно платно платно 1 безкоштовно 

Самостійний 
вибір номера 
картки 

600 грн 600 грн 600 грн 600 грн безкоштовно 

Друк виписок  
та довідок  
у відділенні 

100 грн 100 грн 100 грн 100 грн безкоштовно 

Сервіс Security 

Юридична 
консультація 

Пакети преміального обслуговування 
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Platinum World Black 
Edition Visa Signature World Elite Visa Infinite 

Поліс ОСЦПВ платно платно платно платно платно 

Страхування 
здоров’я платно платно платно платно платно 

Туристичне 
страхування платно платно платно платно платно 

Страхування  
для подорожуючих 
від Visa  

платно платно 

безкоштовно  
для клієнта 
та 5 членів 
родини 

з покриттям 
до $750 тис. 

платно 

безкоштовно  
для клієнта 

та 5 членів родини 
з покриттям 
до $2,5 млн 

Страхування від 
затримки рейсу/
багажу 

безкоштовно  
від Visa 

з покриттям  
до $200  

платно 

безкоштовно  
від Visa 

з покриттям  
до $300 

платно 
безкоштовно  

від Visa з покриттям  
до $500 

Захист покупок 

Захист на кожен 
день платно платно платно платно платно 

Захист від 
шахрайства платно платно платно платно платно 

Страхові сервіси від партнерів 
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Комфортні подорожі. Сервіси для Вас: 

 
 Безкоштовне пакування 
багажу 
Упакуйте свій багаж безкоштовно й не турбуйтеся 
щодо можливих пошкоджень під час перельоту. 

Прискорена реєстрація 
та здача багажу 
Реєструйтеся на рейс та здавайте свій багаж  
без черги, коли вилітаєте за кордон з термінала 
D або F аеропорту Бориспіль. 

Бізнес-зали 
Преміальна картка ПриватБанку – ключ доступу 
до бізнес-залів Mastercard Lounge та LoungeKey. 

Mastercard Lounge – 7 залів в Україні та 9 залів 
за кордоном. Кількість доступних залів залежить 
від рівня преміальної картки Mastercard. 

LoungeKey – понад 1 000 бізнес-залів по всьому 
світі, які можна відвідати з преміальними 
картками як Mastercard, так і Visa.  

Fast Line 
Проходьте митний та паспортний контроль без 
черги, коли вилітаєте за кордон або повертаєтеся 
в Україну. Сервіс діє в аеропорту Бориспіль 
(термінали D і F) та аеропорту Київ (Жуляни). 
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Доступність* сервісів у пакетах 

* Детальніше – у персонального банкіра або в Консьєрж-сервісі.  
** З додатковою карткою World Elite.  

Platinum World Black 
Edition Visa Signature World Elite Visa Infinite 

Безкоштовне пакування 
багажу платно платно 

Безкоштовне ПЛР-тестування  
на COVID-19 в аеропортах 
Бориспіль та Одеса 

платно платно платно 
 

до 31.12.2021 
           ** 

Прискорена реєстрація  
та здача багажу платно платно 

Fast Line на виліт 

Міжнародний бізнес-зал  
у Борисполі 

Внутрішній бізнес-зал  
у Борисполі платно платно 

Fast Line на приліт платно 

Бізнес-зали LoungeKey 
по всьому світі 

Mastercard Platinum 
$32 за 1 особу; 
Visa Platinum 

2 безкоштовно,  
далі – $32 за 1 особу 

$32 за 1 особу 
10 безкоштовно, 
далі – $32  
за 1 особу 

безкоштовно,  
за гостя – 

$32 за 1 особу 

безкоштовно,  
за гостя – 

$32 за 1 особу 
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Дякую за увагу! 
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