
  

VIP-обслуговування з карткою Visa Infinite – 
це про статус, максимальні переваги  
та індивідуальні пропозиції Infinite  
 
Переваги з карткою Visa Infinite:  

●  Беззаставний кредитний ліміт до 800 000 грн з пільговим періодом до 55 днів  
●  Оренда однієї сейфової скриньки – безкоштовно  
●  Відкриття додаткових карток рівня World Elite для отримання додаткових переваг – 

безкоштовно  
●  Відкриття додаткових преміальних карток для членів родини – безкоштовно,  

а для власників інших карток – від 800 грн  
●  Друк виписок та довідок за своїми картками у відділенні – безкоштовно,  

а для власників інших карток – 100 грн  
●  Юридична та правова підтримка – безкоштовно 
●  Можливість вибрати номер картки* (7 останніх цифр) –  

безкоштовно, а для власників інших карток – 600 грн  
●  Тариф «Усе включено» – повертаємо комісії  

за найпопулярніші платежі (комуналка,  
поповнення мобільного) 

 
 
* За наявності вільного номера з вибраними цифрами.  
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Максимально уважне обслуговування для Вас  

Персональний 
консьєрж 

Ви можете обрати 
персонального консьєржа,  
який буде виконувати  

Ваші доручення та пам’ятати 
Ваші уподобання.  

Персональний банкір 
Професіонал з багатолітнім 
досвідом, який пройшов 
спеціальну навчальну 
програму для роботи із 

найстатуснішими клієнтами.  

Консьєрж-сервіс 
У Вас буде пріоритетний 
доступ до лінії підтримки  
в режимі 24/7. Працюємо  
без роботів та IVR, тому  
що розуміємо, як важливий 

Ваш час.  
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Персональний консьєрж 
і пакет послуг Luxury 
 
Ви можете обрати персонального консьєржа  
серед найкращих спеціалістів Консьєрж-сервісу.  
 
Персональний консьєрж:  
●  економить час (пам’ятає вподобання  

й не ставить зайвих запитань);  
●  доступний у різних каналах (звернення  

на лінію підтримки з 9:00 до 18:00  
адресуються саме йому);  

●  націлений на результат і зробить усе  
для Вас якнайкраще.  

 
Канали зв’язку з Консьєрж-сервісом:  

(073, 098, 050) 900 00 02 
 

vip@pb.ua 
 

privatbankvip 

@pbConciergeBot 
 

conciergepb 
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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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Унікальний досвід та програми лояльності 

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. 

Акції та ініціативи 
Tільки VIP-клієнти 

ПриватБанку отримують 
безцінний досвід та унікальні 
пропозиції, доступ до яких 

можливий лише для обраних. 
Перелік актуальних 

пропозицій – newpromos.pb.ua 

Програма лояльності 
«Дисконтний клуб» 
Понад 3 500 партнерів 

(ресторани, магазини, готелі) 
надають VIP-клієнтам 
ПриватБанку знижки та 

привілеї. Каталог пропозицій 
представлено на сайті 
https://discount.pb.ua 
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Ексклюзивні пропозиції 

Visa Luxury Hotel 
Collection 

Каталог преміальних готелів 
по всьому світі. Особливі 
привілеї для власників 
преміальних карток Visa: 

підвищення категорії номера, 
ваучер на $25 у ресторан, 

компліменти від закладу та ін.  

Оренда авто 
Знижки до 35% на оренду 
авто по всьому світі  
від партнерів. 

Agoda.com 
Знижка 12% на бронювання 
готелів по всьому світі  
на сервісі agoda.com 
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Страхові сервіси  
 
Власники карток Visa Infinite отримують комплексне страхування від Visa:  

●  Захист покупок  

●  Страхування для подорожуючих з покриттям до $2,5 млн – для власника  
картки, дружини/чоловіка та до 5 дітей  

●  Страхування від затримки рейсу/багажу з покриттям до $500 на 1 особу  

●  Передбачено покриття витрат на медичну допомогу в разі захворювання  
на COVID-19 під час подорожей до дозволених країн чи регіонів  

●  Страхується фінансова відповідальність водія в разі ДТП  
на орендованому авто.  

 
 
Детальніше дізнайтеся в персонального банкіра  
або в Консьєрж-сервісі. 
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Сервіси в подорожах 

LoungeKey 
Безлімітний доступ  

до понад 1 000 бізнес-
залів по всьому світі. 

Безкоштовно для власника 
картки та $32 за кожного 

гостя. 

Безкоштовне 
пакування багажу 

Послуга доступна  
на брендованих стійках  
у терміналі D аеропорту 

Бориспіль. 

Fast Track  
у «Борисполі» 

Ви можете здавати багаж  
і проходити перевірку документів 
набагато швидше в окремому 

коридорі Fast Track. Для здавання 
багажу зверніться на інфостійку  
на 3 поверсі напроти ескалатора. 
Через контроль безпеки пройдіть  
в окремому коридорі Fast Track. 
Сервіс працює як на виліт,  

так і на приліт.  
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Поїздки з Bolt  
зі знижкою 50%  
 
Отримайте знижку 50% на поїздки до аеропорту/
залізничного вокзалу або звідти в Києві, Дніпрі, 
Харкові, Одесі, Львові та Запоріжжі в разі оплати 
преміальною карткою Visa.  
  
Поїздки до аеропорту/назад:  
●  знижка максимум 200 грн;  
●  кількість поїздок на місяць зі знижкою – 4;  
●  пропозиція діє до 30.09.2021.  

 
Поїздки до залізничного вокзалу/назад:  
●  знижка максимум 50 грн;  
●  кількість поїздок на місяць зі знижкою – 2;  
●  пропозиція діє до 31.12.2021.  
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Привілеї у разі вильотів  
з України  
 
●  Знижка 50% на поїздки з Bolt в аеропорти  

Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Одеси, 
Запоріжжя або назад  

●  Безкоштовне упакування багажу  
в аеропорту Бориспіль  

●  Розширений Fast Line під час вильоту  
та після прильоту – швидка реєстрація  
та здача багажу, проходження контролів  
через турнікет Fast Line (термінал D  
аеропорту Бориспіль)  

●  VIP-обслуговування пасажирів  
у VIP-терміналі в Борисполі  
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Умови безкоштовного доступу  
до аеропорт-сервісів від Visa  
 
Для безкоштовного доступу до аеропорт-сервісів Visa має виконуватися єдина умова:  
здійснення витрат* на суму не менше ніж 20 000 грн за останні 30 + 5 банківських днів  
за Вашою карткою Visa Infinite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Транзакції, що враховуються: 

•  купівля товарів і послуг у торгових точках (продуктові магазини, аптеки, магазини одягу тощо); 
•  розрахунки в інтернет-магазинах. 

Транзакції, що враховуються, але потім зменшують загальну суму: купівлі, що згодом повертаються або компенсуються. 

Витрати на суму від 20 000 грн  
у торгово-сервісній мережі  
та оплата покупок в Інтернеті 

Не аналізується День користування 
послугою 

30 днів 5 банківських днів 
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VIP-обслуговування  
в ПриватБанку –  
це справді вигідно!  
 
Лайфхак, як користуватися преміальною карткою 
без комісії за обслуговування та заощаджувати 
від 3 000 до 20 000 грн на рік! 
 
Розраховуйтеся карткою Vіsa Infinite на загальну 
суму від 100 000 і комісія за обслуговування  
буде відсутня.  
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