
Пакети  
Premium 
Banking 

Швидко. 
Зручно. 
Вигідно. 



Оберіть свій преміальний пакет 

Premium MAX: 

●  Безкоштовне відкриття
●  Безкоштовне обслуго- 
вування за умови обігу  
від 50 000 грн  
або 600 грн/міс. 

●  Digital або іменна картка 
●  Додаткові картки  
на 3-ю особу 

●  Набір сервісів для 
активних подорожуючих 
без обмежень 

Premium:  

●  Безкоштовне відкриття
●  Безкоштовне обслуго- 
вування за умови обігу 
від 25 000 грн  
або 200 грн/міс. 

●  Digital, миттєва  
або іменна картка 

●  Базовий набір сервісів  
за кордоном 

Premium PLUS: 

●  Безкоштовне відкриття
●  Безкоштовне обслуго- 
вування за умови обігу 
від 30 000 грн  
або 400 грн/міс. 

●  Digital або іменна картка 
●  Додаткові картки  
на 3-ю особу 

●  Набір сервісів для 
активних подорожуючих 



●  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 
обслуговування  
у Premium Banking  



Безконтактні 
оплати  
 
Додавайте картку через 
додаток «Приват24» 
до вашого гаманця 

та розраховуйтеся  
хоч у літаку!

Маємо індивідуальні 
скіни для карток, 
щоб додати посмішку  
під час кожної оплати ;-) 

●  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

 



Персональний 
банкір  
 
Фінансовий помічник, 
допоможе зробити 
платежі та перекази, 
замовити готівку, знайти 
працююче відділення  
та підкаже з будь-яких 
інших банківських 
питань в Україні  
та поза її межами. 

ПриватБанк та його 
помічники на зв’язку  
в режимі 24/7 в додатку 
Приват24!  

Ваш 
банкір 



Premium-
підтримка 

На варті якісного  
та швидкого вирішення  
ваших банківських 
питань  

Переваги для вас:

Виконаємо операцію за вашим 
дорученням або навчимо,                      
як її здійснити самостійно.

Розумна помічниця Марія на гарячій 
лінії в пакеті Premium.

У пакетах Premium Plus, Premium Max, 
Private Banking – легке пряме 
з’єднання зі спеціалістом підтримки.

Виконання операцій, консультації 
щодо додаткових переваг: сервіси  
в аеропортах, програми лояльності, 
знижки тощо.

Контакти: 

●  +38 (073, 050, 098) 900 00 02;
●  Приват24 (пишіть у чат або телефонуйте       
до підтримки просто з додатка).



Переваги для вас:Консьєрж-сервіс 
 
На варті якісного  
та швидкого вирішення 
ваших особистих питань 

Звільняє час на важливі справи, поки 
виконуються завдання особистого 
характеру.

Працюємо за міжнародними 
стандартами та маємо партнерів             
по всьому світі.

Собаку з’їли на тому, що для вас може 
бути складним або потребувати 
додаткових зусиль: бронювання готелів, 
оренда авто, доставка з іноземних сайтів, 
шопінг та інше.

Viber 

Telegram 

WhatsApp 

+38 (044) 300 05 03

Viber 

Telegram

WhatsApp 

+38 (067) 401 77 95

Concierge 

Вибирайте контакти залежно від платіжної системи 
вашої картки. Якщо у вас картки обох систем – можна 
звертатися в обидві служби Visa та Mastercard. 



Premium. Просто. 
Без комісії  

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

●  Здійснюйте щоденні витрати (купівлі  
в торговельних точках та/або в Інтернеті) 
за вашою карткою на вказану суму  
на місяць і обслуговування буде  
для вас безкоштовним: 
- Пакет Premium – від 25 тис. грн 
- Пакет Premium PLUS – від 30 тис. грн 
- Пакет Premium MAX – від 50 тис. грн 

●  Користуйтеся привілеями своєї 
преміальної картки, а банк тим часом 
сплатить щомісячну комісію за вас. 
Заощаджуйте від 3 000 грн на рік.



Інвестиції  
у Військові ОВДП  
 
Інвестуйте та 
допомагайте ЗСУ  
із ПриватБанком  
 
Банкір допоможе купити, 
продати ОВДП, відкрити 
рахунок у цінних паперах  
і проконтролювати свій 
інвестиційний портфель.  



Програми за послугою  
«Захист від шахрайства» 
 
 
 
 
 

Ключові переваги 

●  Єдиний ліміт страхового покриття  
за всіма видами шахрайства. 

●  Відшкодування збитку до 100 000 грн, 
поширюється на всі основні види 
соціальної інженерії. 

●  Покриття ризику в разі ненадання 
продавцем оплаченого товару. 

Страхова сума Вартість на місяць 

Premium 100 000 грн 70 грн

Exclusive 200 000 грн 140 грн

Для підключення послуги  
зверніться до персонального банкіра. 

Послуга «Захист 
від шахрайства»  
 
●  Послуга додаткового 
захисту від фінансового 
шахрайства  

●  Гарантоване 
повернення власних 
або кредитних коштів  
у разі шахрайського 
злочину  



Пакет Premium  
Для тих, хто цінує комфорт, сервіс, але  
не планує багато закордонних поїздок. 
Використання сервісів доступно лише 
для власника картки. 
 
Пакет Premium PLUS  
Для тих, хто подорожує більше 2 разів  
на рік, цінує комфорт та переваги.
Є можливість використовувати сервіси 
на членів родини по одній картці,  
але з певними обмеженнями. 
 
Пакет Premium MAX  
Для тих, хто часто подорожує  
та цінує комфорт для всієї родини. 
Безлімітний доступ до сервісів  
для членів родини. 
 
 

Як правильно 
обрати 
преміальний 
пакет?  
 
Відповісти на декілька 
запитань  
1.  Приблизна кількість 
подорожей за кордон  
на рік 

2. Чи потрібен доступ  
до сервісів для всієї 
родини (сімейні 
подорожі) 

3. Чи важливі додаткові 
переваги – знижки, 
особливі умови тощо. 



Mastercard Platinum Visa Platinum 

Бізнес-зали LoungeKey 32$ ✔ 2 free 

Бізнес-зали MC Lounge – – 

Сімейні візити до бізнес-залів – – 

Fast Track International  ✔ 3 локації ✔ 10 локацій 

Телемедицина – ✔ 

Страхування для подорожуючих – – 

Захист покупок – ✔ 

Знижка на шопінг/шопінг-пакети  
та трансфер в молах Bicester Village від 10% від 10% 

Сервіси оренди авто:  
Avis/Budget/Rental Cars до 10% до 10% 

Кешбек на транспорт – – 

Кешбек без кордонів ✔ – 

Знижка на оренду житла на Booking.com 10% – 

Сервіси у пакеті Premium 



Mastercard  
World Black Edition  Visa Signature 

Бізнес-зали LoungeKey ✔ 10 free ✔ 10 free 

Бізнес-зали MC Lounge ✔ – 

Сімейні візити до бізнес-залів – ✔ 2 гостя free 

Fast Track International  ✔ 3 локації ✔ 10 локацій 

Телемедицина – ✔ 

Страхування для подорожуючих – ✔ 

Захист покупок – ✔ 

Знижка на шопінг/шопінг-пакети  
та трансфер в молах Bicester Village від 10% від 10% 

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

Кешбек на транспорт – 5% 

Кешбек без кордонів ✔ – 

Знижка на оренду житла на Booking.com 10% – 

Сервіси у пакеті Premium PLUS 



Mastercard World Elite Visa Infinite Premium 

Бізнес-зали LoungeKey ✔ безліміт ✔ безліміт 

Бізнес-зали MC Lounge ✔ – 

Сімейні візити до бізнес-залів ✔ безліміт гостей ✔ 2 гостя free 

Fast Track International  ✔ 3 локації ✔ 10 локацій 

Телемедицина – ✔ 

Страхування для подорожуючих – ✔ 

Захист покупок – ✔ 

Знижка на шопінг/шопінг-пакети  
та трансфер в молах Bicester Village від 10% від 10% 

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

Кешбек на транспорт – – 

Кешбек без кордонів ✔ – 

Знижка на оренду житла на Booking.com 10% – 

Сервіси у пакеті Premium MAX 



Що потрібно знати  
до початку користування сервісами 



Бізнес-зали 
LoungeKey  

Понад 1300 бізнес-залів по всьому світі  
до ваших послуг. 
 
Для доступу до залу потрібна лише  
ваша преміальна картка, або можливо 
пройти без картки попередньо 
зареєструвавшись у додатку LoungeKey 
(iOS, Android).
 
Що важливо під час візиту? 
●  Назвати адміністратору залу програму 

«LoungeKey», за якою відвідуєте зал. 
●  Перевірити вказану кількість гостей  
на терміналі та попередити 
адміністратора, якщо там помилка. 



Умови  
безкоштовного  
доступу  
до LoungeKey  

Безкоштовно – за умови наявності витрат  
у торгових точках та Інтернеті за 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 торгових точках та Інтернеті: 
●  від 5000 грн – за карткою Visa Platinum
●  від 10 000 грн – за карткою Visa Signature
●  від 20 000 грн – за карткою Visa Infinite 

Premium. 

Як перевірити мій оборот самостійно?  
У чат-боті Visa  
 
Ви завжди можете звернутися до нашої підтримки,  
ми залюбки проконсультуємо вас 😊 



Fast Track 
International  

Сервіс доступний на міжнародні  
та внутрішні рейси в аеропортах: 
«Рим» («Ф’юмічіно»); «Венеція»; 
«Ольбія» («Сардинія»). 

Покажіть співробітнику аеропорту біля 
спеціальної стійки свою преміальну картку  
та проходьте контролі прискорено. 

Сервіс доступний на міжнародні  
та внутрішні рейси в аеропортах: 
«Стамбул»(IST); «Ларнака» (LCA); «Мілан-
Мальпенса» (MXP); «Мілан-Бергамо» (BGY); 
«Рим-Ф’юмічіно» (FCO); «Рим-Чампіно» (CIA); 
«Барселона» (BCN); «Канарські острови» (LPA); 
«Пальма» (PMI); «Аліканте» (ALC); 
«Валенсія» (VLC); «Малага» (AGP). 

Замовляйте QR-код у чат-боті Visa в день 
вильоту та використовуйте його в аеропорту. 



Подорожі  
в сімейному 
форматі  
з картками Visa  
 
Використовуйте Fast 
Track International та 
бізнес-зали LoungeKey  
з гостями по одній картці. 

Visa Signature Visa Infinite Premium 

10 безкоштовних візитів 
на рік, в рамках яких 
можна проводити 2 
гостей безкоштовно.

Безлімітна кількість 
візитів на рік,  

в рамках яких можна 
проводити  

2 гостей безкоштовно.

Умова безкоштовного доступу
наявність витрат із картки Visa за 30 днів  

+ 5 днів до вильоту:

від 10 000 грн від 20 000 грн



Користуйтеся аеропорт-сервісами всією 
родиною за допомогою однієї картки. 

Можна проводити до бізнес-залів LoungeKey 
всю родину абсолютно безкоштовно. 
 
Як це працює?  

Надайте адміністратору залу картку  
й перевірте зазначену кількість гостей.  
 
Умова безкоштовного доступу:  
Жодних додаткових умов, усе як завжди: 
наявність витрат із картки World Elite  
від 10 тис. грн за 30 днів + 5 днів до вильоту.  

Подорожі  
з World Elite 
в сімейному 
форматі 
 
 
 



Скористайтесь  
допомогою чат-
ботів платіжних 
систем  

Що ви зможете:  

●  перевірити обіг і доступність сервісів  
аеропорту; 

●  отримати консультацію щодо страху- 
вання та захисту покупця від Visa; 

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

●  використовувати сервіс «Телемедицина». 

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

Що ви зможете:  

●  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.



Пакет телемедичних послуг із вашою 
преміальною карткою Visa передбачає 
безкоштовно: 

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

●  психологічна підтримка:  
5 консультацій від спеціалістів  
Асоціації психологів України; 

●  онлайн-лекції: про здоров'я. 

Скористайтесь сервісом через чат-бота 
Visa, в головному меню кнопка 
«Телемедицина». 

Сервіс  
«Телемедицина»  

Зручний спосіб  
піклуватися про своє  
здоров'я 😉 



Visa Platinum Visa Signature Visa Infinite Premium 

Умови 

Річний ліміт – $20000 
● Ліміт на один випадок – 

$5000
● Діє протягом 90 днів  
з моменту покупки

Річний ліміт – $20000 
● Ліміт на один випадок – 

$6000 
● Діє протягом 365 днів  
з моменту покупки 

Річний ліміт – $20000 
● Ліміт на один випадок – 

$7500 
● Діє протягом 365 днів  
з моменту покупки 

Що 
покривається

Втрата, крадіжка, пошкодження предмету, придбаного виключно для особистого 
користування (включаючи подарунки) і невикористовуваного  
в комерційних цілях. 

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

Які документи  
потрібно 
надати

1.  Чек на покупку
2.  Виписка з рахунку
3.  Гарантійний талон
4. Відмова магазина в обслуговуванні за гарантією
5.  Чеки про оплату ремонту

Захист покупця від Visa:  
ви купуєте – ми страхуємо по всьому Світі 

Є питання? Відповімо та допоможемо в чат-боті Visa, кнопка Concierge
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