
Проводьте більше часу з рідними  
та близькими, а справи доручіть нам   
 
Переваги VIP-обслуговування з карткою World Elite:  
●  Персональний банкір  
●  Пакет послуг Elite від Консьєрж-сервісу  
●  Найвищий пріоритет у разі звернення в підтримку  
●  Беззаставний кредитний ліміт до 400 000 грн з пільговим періодом до 55 днів  
●  Сервіс Security – правова підтримка в екстрених ситуаціях для Вас та Вашої родини  
●  Безкоштовна юридична підтримка  



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.  



Консьєрж-сервіс  
 
15-річний досвід роботи із найзаможнішими  
людьми України дозволяє якісно та швидко  
виконувати доручення з будь-яких сфер життя.  
 
Ми розуміємо Ваш спосіб життя та заощаджуємо  
час, беручи на себе щоденні турботи.  
 
До Ваших послуг:  
●  підбір товарів в Інтернеті;  
●  бронювання квитків, готелів, авто  
з можливістю оплати з Вашої картки;  

●  пошук нестандартної інформації  
та рідкісних колекційних речей  

тощо.  
 
Звертайтеся зручним способом у режимі 24/7:  

 (073, 098, 050) 900 00 02 
 

vip@pb.ua 
 

privatbankvip 

@pbConciergeBot 
 

conciergepb 
 

 



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  
чи кращою ціною;  

●  проведе оплату;  

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

 
Онлайн-шопінг – це так зручно! :-)  



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.  

 
 



Спеціальні пропозиції  
та унікальний досвід  

Акції та ініціативи 
Тільки VIP-клієнти ПриватБанку 
отримують безцінний досвід та 
унікальні пропозиції, доступ до 

яких можливий лише для обраних.  

Перелік актуальних пропозицій – 
newpromos.pb.ua 

Mastercard Premium 
Clubs  

Членство в Hertz Gold Plus 
Rewards та Avis Preferred Club 
та отримання знижок до 35% 
на оренду авто. Необхідна 
попередня реєстрація.  

https://newpromos.privatbank.ua/


Програми лояльності та винагород 

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.  

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 

https://bilshe.mastercard.ua/


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 World Elite на загальну 
суму від 50 000 грн і комісія за обслуговування 
буде відсутня.  



Безкоштовні аеропорт-
сервіси Mastercard  
в Україні 
Швидка реєстрація та здача багажу   
Окрема стійка № 48 у терміналі D і стійка № 11  
у терміналі F у зоні міжнародних вильотів  
аеропорту Бориспіль.  

Fast Line на виліт і приліт  
По два турнікети на виліт та один на приліт  
доступні в таких аеропортах:  
●  Бориспіль, термінали D та F;  
●  Жуляни, термінал A.  

Mastercard Lounge – комфортні бізнес-зали  
в різних куточках України:  
●  Бориспіль, термінал D – 2 зали в зоні  

міжнародних та в зоні внутрішніх рейсів;  
●  Бориспіль, термінал F – зал у зоні міжнародних  

рейсів;  
●  Жуляни, термінал А – зал West в зоні міжнародних  

рейсів;  
●  Харків – зал у зоні міжнародних рейсів;  
●  Львів – зал у зоні міжнародних та внутрішніх рейсів.  



Безкоштовне ПЛР-
тестування на COVID-19  
та експрес-тестування  
на антиген в аеропортах 
 
Ми дбаємо про зручність та безпеку своїх клієнтів,  
тому пропонуємо новий сервіс для власників  
карток World Elite – ПЛР-тестування на COVID-19  
у терміналах D та B аеропорту Бориспіль,  
а також в аеропорту Одеса.  
 
Послуга доступна в трьох варіантах:  
1)  після прильоту;  
2)  завчасно до вильоту;  
3)  у день вильоту.  

 
Для безкоштовного доступу до сервісу діє умова  
щодо обороту.  
Детальніше про умови дізнайтеся в Консьєрж-сервісі  
або на сайті.  
 
Послуга доступна до 31.12.2021  

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/features-benefits/travel/plr-na-covid-19.html


Бізнес-зали Mastercard  
у європейських містах 
 
З карткою World Elite Ви отримуєте безкоштовний 
доступ до бізнес-залів у європейських містах: 

Будапешт 
Міжнародний аеропорт  
ім. Ференца Ліста, термінал 
SkyCourt на 1-му поверсі. 

Бухарест  
Міжнародний аеропорт  
ім. А. Коанда, 1-й поверх,  
зал міжнародних вильотів.  

Відень  
Міжнародний аеропорт Швехат, 
бізнес-зали Sky Lounge і Jet 
Lounge.  

Прага  
Міжнародний аеропорт  
ім. Вацлава Гавела, термінал 1.  

Москва 
Міжнародний аеропорт 
Шереметьєво, термінал E.  

Санкт-Петербург   
Аеропорт Пулково, термінал 1.  

Тбілісі 
Міжнародний аеропорт  
ім. Шота Руставелі. 

Батумі 
Міжнародний аеропорт Батумі, 
поверх міжнародних вильотів.  

Кишинів  
Міжнародний аеропорт Кишинів.  



Бізнес-зали 
LoungeKey  
по всьому світі  

Відвідуйте будь-який із 1 000 бізнес-залів  
LoungeKey по всьому світі безкоштовно  
з карткою World Elite. 

Ознайомтеся на сайті  
https://www.loungekey.com/ru/privatbankworldelite  
з розташуванням залів, графіком роботи  
та умовою проходу з дітьми. 

Під час входу надайте свою картку World Elite  
і повідомте, що візит за програмою LoungeKey. 

Плата за гостя становить $32 за людину.  



Умова безкоштовного доступу  
до сервісів Mastercard  
 
Для безкоштовного доступу до аеропорт-сервісів повинна виконуватися єдина умова:  
здійснення витрат* на суму не менше ніж 6 000 грн за останні 30 + 5 банківських днів  
за Вашою карткою World Elite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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 6 000 грн 
у торгово-сервісній мережі  
та оплата покупок в Інтернеті 

Не аналізується День користування 
послугою або бізнес-
залом Mastercard 

30 днів 5 банківських днів 


