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ВАС ВІТАЄ ПРАВЕКС БАНК

Ми є частиною італійської банківської групи «Інтеза Санпаоло».

На боці наших клієнтів – європейський досвід групи, що вже понад 400 років зберігає та 

примножує гроші своїх клієнтів, обслуговує більше ніж 19 млн клієнтів у 40 країнах світу.

Ми – міжнародний банк.

Це означає, що переваги співпраці з нами не обмежуються кордонами України. Більше того, 

чимало послуг і продуктів створені, щоб вам або вашим рідним було зручно за кордоном.

Ми – сімейний банк.

А отже, маємо людські цінності. Тобто будуємо відносини з нашими клієнтами так, щоб вони 

були задоволені сервісом і залишалися з нами. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО РОДИНИ НАШИХ КЛІЄНТІВ! 



ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПАКЕТУ ПОСЛУГ «FAMIGLIA DOCTOR»

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК PRAVEX ONLINE

• Переказ з карти на карту (між власними та на карти інших банків);

• Конвертація між картками (з карти в грн. на карту в доларах/євро та обернені операції);

• Можливість змінити налаштування (логін, пароль, мову додатку);

• Формування виписки по картам/рахункам;

• Перегляд інформації по депозитам, кредитам, поточним рахункам та карткам;

• Формування графіку погашення кредиту;

• Вхід за відбитком пальця;

• Сканування картки отримувача при переказах з картки на картку

• Автоматична підстановка паролю при підтвердженні операцій



ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПАКЕТУ ПОСЛУГ «FAMIGLIA DOCTOR»

СПЕЦІАЛЬНІ ТАРИФИ ДЛЯ ЛІКАРІВ

• Перші три місяці користування пакетом послуг безкоштовно*.

• Починаючи з четвертого місяця, вартість пакету послуг становитиме 300 грн./міс. із застосуванням умов Smart Pricing. 

Вартість пакету становитиме 0 грн. при виконанні однієї з наступних умов програми «Smart Pricing»: 

 сума покупок карткою від 7 тис.грн.\міс. 

 середньоденний залишок власних коштів на картрахунку за звітний місяць від 25 000,00 грн. 

• Зберігаючи залишки коштів на картці отримуйте додатковий дохід завдяки підвищеній відсотковій ставці :

 8% в UAH

 0,01% в USD та EUR

• Економія на кожному $ або € при розрахунку карткою за кордоном завдяки вигідному курсу конвертації

• Безкоштовне зняття готівки у відділеннях Банку та банкоматах на території України й банкоматах банків групи Intesa Sanpaolo за 

кордоном в рамках лімітів:

- На території України до 250 тис.грн або екв.: 

 100 тис.грн. у відділеннях ПРАВЕКС БАНКу; 

 100 тис.грн. в банкоматах ПРАВЕКС БАНКу;

 50 тис.грн. в банкоматах інших банків в Україні, в т.ч.об’єднаної банкоматної мережі «Атмосфера» 

- За кордоном: в банкоматах банків групи Intesa Sanpaolo:

 без обмежень з картрахунків в USD, EUR та 

 50 тис.грн екв. з картрахунків в UAH

• Безкоштовне зарахування валюти та гривні на картку безготівковим шляхом

• Відсутність плати за конвертацію валюти по карткам

• Безкоштовний SMS-банкінг

• Сейф зі знижкою 50% на 1 рік



ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПАКЕТУ ПОСЛУГ «FAMIGLIA DOCTOR»

ПОТОЧНІ РАХУНКИ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ

• поточні рахунки у  ₴, $, € на вибір з лояльними тарифами

• безкоштовне зарахування коштів на рахунок, в т.ч. поповнення рахунку третіми особами

• безкоштовне перерахування коштів на інші рахунки у гривні

• високі відсотки на залишки в UAH з щотижневою капіталізацією

• SWIFT перекази зі знижкою 25%

СУЧАСНИЙ ІНТЕРНЕТ БАНКІНГ

• управління рахунками підприємця та фізичної особи

• автоматичний переказ коштів з рахунку підприємця на особисті рахунки

• регулярні платежі; створення шаблонів платежів

• купівля/продаж валюти

• безкоштовне поповнення карток з карток інших банків

• безкоштовні перекази між картками членів родини

• перекази між картками інших банків всього за 0,4% + 5 грн

• інформація за рахунками та картками, депозитами та кредитами

• безкоштовні безготівкові платежі

• управління картками

• зручна сплата рахунків та комунальних послуг, Iнтернету, ТБ та інше

КАРТОК ВИСТАЧИТЬ НА ВСЮ РОДИНУ, ПРЕМІАЛЬНІ КАРТКИ ДЛЯ ВСІЄЇ ВАШОЇ РОДИНИ

• чипові, безконтактні картки рівня Platinum  Mastercard та/або  Visa у  ₴, $, € на вибір

• сервіс «3D Secure» для безпечних розрахунків у мережі Інтернет

• з карткою Mastercard Platinum безкоштовний доступ до бізнес-залів Mastercard в терміналах D, F аеропорту «Бориспіль» та послуга 

Fast Line в аеропортах «Бориспіль» та «Київ» (Жуляни)

• з карткою Visa Platinum безкоштовно двічі на рік: відвідування та доступ до 1000 міжнародних бізнес-залів Lounge Key (далі 27$ - за 

1 прохід); 50% знижка на поїздки з Uber в/з аеропортів Києва та пакування валізи в аеропорту «Бориспіль»



ДОДАТКОВІ СКЛАДОВІ ПАКЕТУ ПОСЛУГ «FAMIGLIA DOCTOR»

СТРАХУВАННЯ  ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  ЛІКАРЯ*  НА 1 000 000 ГРИВЕНЬ (від 300 до 6000 грн./рік)

Страхування відповідальності лікарів – практикується в усіх цивілізованих країнах!
Це велика перевага для лікаря та пацієнта, які отримують не тільки впевненість у власній безпеці, а й додаткові гарантії того, 
що збитки будуть компенсовані.

•  Об'єктом страхування за Договором є відповідальність лікаря перед своїми пацієнтами, на випадок нанесення шкоди життю і 
здоров'ю пацієнтів при здійсненні професійної діяльності внаслідок ненавмисних помилок. Тобто страхуються матеріальні володіння 
лікаря, які не доведеться витрачати на компенсацію шкоди, завданої здоров'ю пацієнта, який скористався медичною допомогою.

• Навіть лікар, який сумлінно виконує свої обов'язки, може не зумисно завдати шкоди здоров’ю чи життю свого клієнта. І як наслідок, 
за такі дії лікар може бути серйозно покараним (виплатою грошової компенсації та ін.). 

* Крім пластичних хірургів.

Страхова сума 1 000 000 (один мільйон гривень).

• Субліміт на одну страхову подію – 100 000 (сто тисяч гривень).

Термін страхування 1 рік

Територія дії договору Україна (за винятком непідконтрольних територій).

Отримувачі страхового відшкодування • Пацієнт (третя особа).

• Родичі пацієнта



ДОДАТКОВІ СКЛАДОВІ ПАКЕТУ ПОСЛУГ «FAMIGLIA DOCTOR»

КАРТКА WORLD ELITE MASTERCARD (1500 грн./рік)

• елітний сервіс і унікальні привілеї в будь-який час у будь-якому куточку світу

• безкоштовний доступ до бізнес-залів Mastercard:

– на території України: в аеропортах «Бориспіль» (термінал D, F), «Київ» (Жуляни), «Львів» та «Харків»

– за кордоном: в аеропортах таких міст, як: Будапешт, Бухарест, Відень (2 бізнес-зали), Прага, Москва, Санкт-Петербург, 

Тбілісі, Батумі, Кишинів

• безкоштовна послуга Fast Line на виліт/приліт в аеропортах «Бориспіль» (термінал D, F) та «Київ» (Жуляни)

• сервісна картка Priority Pass за 1000 грн

ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (від 144 до 288 грн./рік)

• Організація екстреної медичної допомоги за кордоном, включаючи активний відпочинок

• Розмір відшкодування до 50 000 євро.

• Для власників пакету діє спеціальна ціна на страхові поліси для членів родини.

• Відшкодування витрат під час затримки рейсу  або багажу, крадіжок або втрати документів.

РАХУНОК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ПРИВАТНОЇ ПРАКТИКИ ЛІКАРЯ

• Безкоштовне відкриття рахунку

• Безкоштовне обслуговування рахунку

• Зберігаючи залишки коштів на рахунку отримуйте додатковий дохід завдяки підвищеній відсотковій ставці: 11% в UAH

• Безкоштовний переказ коштів з рахунку підприємця на особисті рахунки та картки.

• Безкоштовний випуск корпоративної картки.

• Безкоштовні платежі в національній валюті.

• Управління рахунком для медичної практики та рахунками родини в одному інтернет-банкінгу.

КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ

• до 450 000 грн.

• 60 діб пільговий період.

• Вигідна відсоткова ставка.



ДОДАТКОВІ СКЛАДОВІ ПАКЕТУ ПОСЛУГ «FAMIGLIA DOCTOR»

МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ ВСІЄЇ РОДИНИ (від 990 до 3540 грн./рік)

• страхова сума до 80 000 грн на рік на кожного члена родини

• медична допомога надається приватними, відомчими та/або державними медичними закладами («Борис», «Медіком», 

«Добробут», «Оберіг», «Віва», «Інто-Сана», інші та аналогічними за ціновою політикою медичними закладами в регіонах.

Складові програм страхування

Індивідуальні (на 1 особу)
Сімейна

(до 3-х осіб)
Медицина без меж Комфорт Комфорт «Діти»

Фамільний 
«Еліт»

Річна вартість полісу

до 18 років 120 ЄВРО
18 - 64 років 300 ЄВРО

пролонгація договору клієнтам 
від 64 років -420 ЄВРО

990 грн 1990 грн 3540 грн 990 грн

Вік застрахованого 1міс.-64 роки 18-70 років 1-17 років 1-70 років 1-70 років
Страхова сума на одного застрахованого 2 млн. ЄВРО 30 тис грн 30 тис грн 80 тис грн 20 тис грн
Швидка медична допомога - + + + +
Невідкладна стаціонарна допомога - + + + +
Виклик лікаря додому та 50% сплата медикаментів, призначених лікарем - + + + -
Амбулаторно-поліклінічна допомога - - - + -
Діагностика та лікування інфаркту та інсульту - + + + +
Діагностика та лікування вперше виявлених злоякісних новоутворень + + + + +
Шунтування коронарної артерії, заміна або відновлення клапанів серця, 
нейрохірургічне втручання, пересадка органів та тканин від прижиттєвого 
донору

+ - - - -

Медична експертиза та уточнення діагнозу, складання детального плану 
лікування провідними фахівцями світу, вибір закордонної клініки для 
лікування, повна організація та оплата лікування за кордоном, подальше 
лікування застрахованого на протязі всього періоду участі в програмі

+ - - - -

Медичний супровід + + + + +

Страхування від нещасного випадку, додаткова страхова сума на 1 особу - 10 000 грн 10 000 грн - 10 000 грн



ПОВЕРНЕННЯ TAX FREE

До 19% по чекам Global Blue від вартості закордонних покупок.

ОСОБИСТИЙ АСИСТЕНТ 24/7 (540 грн./рік)

В Україні та за її межами по телефону, електронній пошті, Viber або Telegram:

• замовлення таксі, бронювання номера в готелі, оренда авто, резерв столика в ресторані 

• замовлення та доставка квитків на транспорт, події, до музеїв, кіно тощо

• зміна лімітів по карткам через Viber

• Mastercard Concierge за 400 грн/рік для карток рівня Platinum та 1100 грн/рік для карток рівня World Elite


