
СЕРВІС «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» 
СТАВ ЩЕ ЗРУЧНІШИМ! 

ПІКЛУЙТЕСЯ ПРО ЗДОРОВ’Я ЛЕГКО 
ТА ШВИДКО З ПРЕМІАЛЬНИМИ 

КАРТКАМИ VISA. 

ГОРТАЙТЕ ДАЛІ, ЩОБ ДІЗНАТИСЯ ВСЕ



Можливість відчути момент, зосередитись на відчуттях 
та сповільнити ритм хоча б на годину – це значний 
прояв турботи про себе. І тому ще в першому релізі 
«Телемедицини» ми додали послуги психолога.

І дуже радіємо тому, що сервіс став таким популярним. 
Наразі з клієнтами працюють вже 3 психологи, а запис 
на консультації розпланований на тижні вперед. 

Найпопулярнішим сервіс виявився серед преміальних 
клієнтів віком 30-35. Деякі з них вперше звернулись 
по допомогу психолога. 

Mental Health



Ми плануємо й надалі розвивати цей зручний 
і водночас простий спосіб піклування про здоров’я. 

Головна функція психологічних консультацій    
у «Телемедицині» – дати клієнтам можливість спробувати 
та розпочати турбуватися про свій ментальний стан. 

Ми зменшимо кількість безкоштовних консультацій 
до п’яти на рік. Але додамо більше нових послуг 
для турботи про психологічне здоров’я. 
Читайте про них далі. 

Mental Health



Послуги нутриціолога
Зустрічайте один із найбільш затребуваних сервісів 
серед клієнтів «Телемедицини». 

Згідно з останніми дослідженнями, дієти вже давно 
перестали бути ефективними та навіть шкідливі 
для здоров’я. Хочете завжди гарно виглядати та добре 
почуватися? Запишіться на консультацію 
до нутриціолога. Разом з експертом ви складете 
раціон, що ідеально підійде саме вам. 



Ось як проходить 
консультацій нутріціолога:
З карткою Visa Infinite ви можете отримати п’ять 
консультацій нутріціолога на рік. 

Послуги психолога та нутриціолога надаються на вибір. 
Ви можете обрати тільки одну з них.

1 
• анкета; 

• вибір мети;  
• план харчування;

• аналізи 

2 
• результати 

аналізів; 
• корекція 

харчування 

5 
• фінальна 

консультація; 
• шкідливі та 

корисні продукти

3 
• аналіз 

щоденника; 
• корекція 

харчування; 
• сон

4 
• щоденник 
харчування;

• рекомендації 
щодо придбання 

продуктів



А ви знаєте, що для того щоб почувати себе найбільш 
гармонійно, не завжди достатньо консультацій психолога? 
Адже найбільше ми потребуємо турботи про себе тоді, 
коли залишаємось наодинці з собою. 

І навчитися підтримувати себе, балансувати між 
відпочинком і роботою та будувати щасливі стосунки 
набагато легше з онлайн-лекціями від експертів Visa. 

Ми зібрали для вас поради від найкращих психологів 
та лікарів. Просто обирайте меню Well being у чат-боті 
Visa Ukraine та насолоджуйтесь переглядом.

Онлайн-лекції від експертів Visa



Ця послуга користувалася популярністю в попередніх 
релізах і залишається доступною для преміальних 
клієнтів Visa. 

Ви можете безкоштовно проконсультуватися з лікарем 
в онлайн-форматі: поставити будь-які питання щодо 
вашого самопочуття або надіслати результати аналізів. 

Дбайте про здоров’я не виходячи з дому!

Телемедична консультація



Коли на вулиці прохолодно, а нежить не залишає 
у спокої, то зовсім не хочеться виходити на двір за ліками 
чи вітамінами. Тому ми вже про це потурбувалися! 

Із сервісом «Телемедицина» ми привеземо вам все 
необхідне додому. До того ж абсолютно безкоштовно. 

Вам лише потрібно обрати меню «Доставка ліків» 
у чат-боті Visa Ukraine та перейти за посиланням.

Доставка ліків із турботою 
про вас



   Також медичний консьєрж-сервіс може:

1) підібрати для вас клініку та лікарів для здачі аналізів, 
обстеження, огляду чи лікування;

2) підібрати медикаменти та замовити доставку прямо 
до вас додому (доставка і вартість препаратів за додаткову 
плату);

3) викликати лікаря додому та організувати 
транспортування до медичної установи;

4) організувати консультацію вузьких спеціалістів 
(терапевт, педіатр, гінеколог, хірург, гастроентеролог, 
дерматолог та інші).

Медичний консьєрж-сервіс
Ви можете отримати безкоштовну консультацію сімейного 
лікаря або лікарів вузьких спеціальностей 24/7.



Пакет телемедичних 
послуг від Visa

VISA PLATINUM

Підтримка 
медичного 
консьєржа з усіх 
питань щодо 
здоров'я 24/7 

Консультації 
сімейного лікаря 
або лікарів 
вузьких 
спеціальностей

Консультації 
психолога

Консультації 
нутриціолога 

Онлайн-лекції 
від експертів

Безкоштовна 
доставка ліків

VISA SIGNATURE VISA INFINITE

без обмежень без обмежень без обмежень

5 консультацій 
на рік

10 консультацій 
на рік

без обмежень

не передбачено не передбачено
5 на рік (за умовою 

якщо клієнт не обрав 
нутриціолога)

5 на рік (за умовою 
якщо клієнт не обрав 

психолога)
не передбачено не передбачено

без обмежень без обмежень без обмежень

2 в місяць 2 в місяць 2 в місяць



ДБАЙТЕ ПРО ЗДОРОВ’Я 
ІЗ СЕРВІСОМ «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» 

ВІД VISA!


