
  

Преміальна картка  
не така, як усі  

 
Для тих, хто знає, 

що враження – нова розкіш 
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Переваги  
для власників  
Visa Signature:  
 
●  персональний банкір візьме на себе всі Ваші 

фінансові доручення;  

●  цілодобова лінія підтримки без роботів та IVR – 
ми цінуємо Ваш час, тому в нас працюють 
люди :-)  

●  туристичний Консьєрж-сервіс попіклується  
про щоденні замовлення, інтернет-купівлі  
та організацію дозвілля;  

●  беззаставний кредитний ліміт до 300 000 грн  
з пільговим періодом до 55 днів допоможе 
здійснити купівлю «тут та зараз»;  

●  кешбек до 5%.  

                             2 / 14



  

Персональний 
банкір  
 
Багатолітній досвід наших банкірів дозволяє  
легко 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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З пакетом 
обслуговування 
Visa Signature  
Вам доступні: 
 

●  сервіс Security; 
●  сейфи (платно); 
●  VIP-бізнес-школа; 
●  програма підтримки дітей за кордоном; 
●  програма лояльності «Дисконтний клуб VIP». 
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Пакет послуг Travel 
від Консьєрж-
сервісу 
 
Для Вас:  
●  дайджест цікавих подій;  
●  організація подорожей від а до я (підбір 

маршруту, екскурсій, готелів, квитків);  
●  програма підтримки дітей за кордоном і тих, 

які збираються на навчання;  
●  візова підтримка;  
●  довідкова інформація;  
●  англомовна підтримка.  

 
Працюємо в режимі 24/7.  
Вибирайте зручний канал для зв’язку:  

(073, 098, 050) 900 00 02 
 

vip@pb.ua 
 

privatbankvip 

@pbConciergeBot 
 

conciergepb 
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Безпечні купівлі  
в Інтернеті  
 
Пропонуємо унікальний безкоштовний сервіс для 
VIP-клієнтів ПриватБанку. Надішліть посилання 
на товар на сторінці http://shopping.privatbank.ua,  
і спеціаліст Консьєрж-сервісу:  
1)  перевірить надійність сайта або знайде інший 

ресурс з можливими знижками чи кращою 
ціною;  

2)  проведе оплату;  
3)  організує доставку, навіть якщо на сайті 

відсутня доставка в Україну .  
 
Онлайн-шопінг – це так зручно! :-)  

                             6 / 14



  

Детальніше про 
найпопулярніші в подорожах 

послуги  
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Кешбек 
за купівлю квитків  
на транспорт  
або оплату таксі  
 
Отримуйте 5% від вартості квитків на транспорт 
і від оплати таксі в разі розрахунку карткою  
Visa Signature.  
Для участі в акції: 
1) зареєструйтеся на сайті newpromos.pb.ua*; 
2) оплачуйте таксі та авіа-, залізничні  
або автобусні квитки гривневою карткою  
Visa Signature;  

3) отримуйте кешбек щоп’ятниці.  
 
 
 
 
* До 31.12.2021.  
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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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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 Signature отримують комплексне страхування від Visa:  
●  Захист покупок  
●  Страхування для подорожуючих з покриттям до $750 тис –  

для власника картки, дружини/чоловіка та до 5 дітей  
●  Страхування від затримки рейсу/багажу з покриттям  

до $300 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.  

                            12 / 14



  

Сервіси в подорожах 

LoungeKey 
Доступ до понад 1 000 
бізнес-залів по всьому 

світі. Для власника картки 
10 візитів на рік – 

безкоштовно, далі та 
плата за кожного гостя – 

32$ за 1 людину.  

Безкоштовне 
пакування багажу 

Послуга доступна  
на брендованих стійках  
у терміналі D аеропорту 

Бориспіль.  
10 пакувань на рік. 

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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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 Signature  
на загальну суму від 40 000 грн і комісія  
за обслуговування буде відсутня.  
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