
FAMIGLIA 
Комфортні фінансові  
рішення 



ДОБРОГО ДНЯ! 

По-перше, ми є частиною міжнародної фінансової групи Intesa Sanpaolo. На боці наших клієнтів 

європейський досвід групи, яка вже понад 400 років зберігає та примножує гроші своїх клієнтів, 

обслуговує більш ніж 19,5 млн клієнтів у 29 країнах світу. 
 
По-друге, ми - міжнародний банк. Це означає, що переваги співпраці із нами не обмежуються 

кордонами України. Більш того, чимало послуг та продуктів створені, щоб Вам або Вашим 

рідним було зручно за кордоном. 
 
По-третє, ми - сімейний банк. А отже маємо людські цінності. Тобто будуємо відносини з 

нашими клієнтами так, щоб вони були задоволені сервісом та залишалися з нами. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО РОДИНИ НАШИХ КЛІЄНТІВ!  

МИ РАДІ ВІТАТИ ВАС У ПРАВЕКС БАНК. 

ЯКЩО ВИ ВПЕРШЕ ТУТ, ТО ДАВАЙТЕ ЗНАЙОМИТИСЯ. ОТЖЕ, ЩО ПРО СЕБЕ МОЖЕ СКАЗАТИ ПРАВЕКС БАНК? 



ПАКЕТ ПОСЛУГ НА БАЗІ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ПРЕМІУМ КЛАСУ  



ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПАКЕТУ ПОСЛУГ FAMIGLIA 

ПРЕМІАЛЬНИХ КАРТОК ВИСТАЧИТЬ НА ВСЮ ВАШУ 

РОДИНУ в UAH, USD, EUR 
• 4 шт. – чипові, безконтактні картки Mastercard Platinum/Visa Platinum 

3 шт. – чипові, безконтактні картки Visa Classic 
• сервіс 3D Secure для безпечних розрахунків у мережі Інтернет 
• картки рівня Platinum дітям від 4 років  
• 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 32$ - за 1 
прохід) та пакування валізи в аеропорту «Бориспіль» 

СУЧАСНИЙ ІНТЕРНЕТ БАНКІНГ: ONLINE PRAVEX 
 

• Управління картками, рахунками підприємця та фізичної особи 
• Автоматичний переказ коштів з рахунку підприємця на особисті рахунки 
• Створення шаблонів платежів 
• Здійснення регулярних платежів 
• Купівля/продаж валюти 
• Безкоштовне поповнення карток з карток інших банків 
• Безкоштовні перекази між картками членів родини 
• Перекази між картками інших банків всього за 0,8%+ 5 грн. 
• Інформація за рахунками та картками, депозитами та кредитами  
• Безкоштовні безготівкові платежі 
• Зручна оплата рахунків та комунальних послуг, інтернету, ТБ та інше 

СЕЙФ ЗІ ЗНИЖКОЮ 25%  
• 100% збереження конфіденційності 

СПЕЦІАЛЬНІ ТАРИФИ 

• На вибір річна або щомісячна плата за пакет; 
• У разі вибору щомісячної плати (300 грн/міс. або 450 грн/міс.- у 
вартість входить 1 картка Visa Signature/Mastercard World Elite): 
- 2 місяці безкоштовний пільговий період користування пакетом; 
- з 3-го місяця починає нараховуватися щомісячна плата; 
- щомісячна плата не стягується при виконанні умов «Smart Pricing»: 

середньоденні залишки на картці від 50 тис.грн екв./міс. або сума 
покупок карткою від 15 тис.грн екв./міс. 

- при аналізі нарахування щомісячної плати враховуються також Ваші 
залишки/торговий оборот на картках в іноземній валюті. 

• Зберігаючи залишки коштів на картці отримуйте додатковий дохід 
завдяки підвищеній відсотковій ставці: 5% в UAH; 0,01% в $ та € 
• Економія на кожному $ або € при розрахунках карткою за кордоном 
завдяки вигідному курсу конвертації 
• Відсутність плати за конвертацію валюти по карткам 
• Безкоштовне поповнення рахунку, в т.ч. третіми особами 
• Безкоштовне зарахування валюти та гривні безготівковим шляхом 
• Безкоштовний SMS та Інтернет-банкінг 

• 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 та  

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

мережі «Атмосфера» та банків-партнерів «UKRSIBBANK» й «УКРГАЗБАНК»  

   - За кордоном: в банкоматах банків групи Intesa Sanpaolo: 

     без обмежень з картрахунків в USD, EUR та  

     50 тис.грн екв. з картрахунків в UAH 



ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПАКЕТУ ПОСЛУГ FAMIGLIA 

ПОТОЧНІ РАХУНКИ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ 
 

• поточні рахунки в UAH, USD та EUR з лояльними тарифами 
• безкоштовне поповнення та здійснення безготівкових операцій 
• SWIFT перекази: 0,45% min 500 UAH; 
• високі % на залишки в UAH з щотижневою капіталізацією ПОВЕРНЕННЯ TAX FREE 

до 19% по чекам Global Blue від вартості закордонних покупок 

КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ ДО 450 000 ГРН 
 

• 60 діб пільговий період 
• вигідна відсоткова ставка 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ 

ПОТОЧНІ РАХУНКИ ПІДПРИЄМЦЯ 
 

• безкоштовне відкриття та обслуговування рахунку 2600 в ₴, $, € 
• безкоштовні платежі в національній валюті з рахунку підприємця 
• безкоштовний і легкий переказ коштів з рахунку підприємця на 
особисті рахунки та картки 
• 0,5% комісія за зняття готівки 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ 
 

• безкоштовні перші 3 місяці користування пакетом послуг  

• безкоштовне відкриття та обслуговування рахунку 2600 в ₴, $, € 

• безкоштовне зарахування валюти без втрат на курсовій різниці 

• зарахування валюти по реєстру без підписання договору з 

відправником 

• продаж іноземної валюти безгот. шляхом на МВРУ без комісії 

• безкоштовне зняття готівки з рахунку 2600 до 250 тис.грн/міс. 

• 7% на залишки від 30 000 грн на рахунках 2600 в UAH  

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ЛІКАРІВ 
 

• безкоштовні перші 3 місяці користування пакетом послуг  
• безкоштовне відкриття та обслуговування рахунку 2600 в ₴, $, € 
• управління рахунком для медичної практики та рахунками родини  
в одному інтернет-банкінгу 
• безкоштовне зняття готівки з рахунку 2600 до 250 тис.грн/міс. 
• 7% за залишки на карткових та поточних рахунках 2600 
• страхування професійної відповідальності лікаря на суму  
1 000 000 грн/рік (якщо він завдав шкоди здоров’ю пацієнта внаслідок 
ненавмисної помилки при здійсненні професійної діяльності) 

КОРПОРАТИВНІ КАРТКИ 
 

• безкоштовне відкриття для ФОП корпоративних карток Visa 
Business Platinum (не більше 3 карток в одному пакеті послуг) 

• безкоштовне відвідування зони відпочинку Маsterсard та послуга 
Fast line (на міжнародні вильоти) в аеропорту Бориспіль  

• сервіс 3D Secure для безпечних розрахунків у мережі Інтернет 



ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ В ПАКЕТІ ПОСЛУГ FAMIGLIA 

ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (від 360 до 720 грн/рік) 
• організація екстреної медичної допомоги за кордоном, включаючи 

активний відпочинок (катання на лижах/сноуборді, ковзанах, 
пірнання з аквалангом…) 

• невідкладна медична допомога у зв’язку із небезпечними 
інфекціями (в т.ч. COVID-19) +оплата діагностичних тестів 

• розмір відшкодування до 50 000 євро 
• діє спеціальна ціна на страхові поліси для членів родини 
• відшкодування витрат під час затримки рейсу або багажу, 

крадіжок або втрати документів 

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

• страхова сума до 80 000 грн на рік на кожного члена родини 
• невідкладна медична допомога 
• медична допомога надається державними та/або приватними 

медичними закладами («Борис», «Медіком», «Добробут», 
«Оберіг», «Віва», «Інто-Сана» тощо) 

 

ОСОБИСТИЙ АСИСТЕНТ 24/7 (від 540 до 1100 грн/рік) 
 

• в Україні та за її межами по телефону, ел.пошті, Viber, Telegram 
• заказ таксі, підбір та бронювання турів, бронювання номерів у 

готелі, оренда авто, резерв столику в ресторані 
• замовлення/доставка квитків на транспорт, події, до музеїв, кіно 
• організація допомоги в дорозі: техдопомога, пошук СТО, тощо 
• допомога в організації побуту: виклик майстра, прибирання будинку  
• Mastercard Concierge від компанії Mastercard (400 грн/рік для  
  карток рівня Platinum та 1100 грн/рік для карток World Elite) 
• Visa Concierge від компанії Visa (400 грн/рік, для карток Visa  
  Signature - безкоштовно) 

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПО КАРТКАМ (від 45 грн) 

• від можливої втрати коштів з картки при пограбуванні,   
  шахрайстві або втраті картки 
• страхування покупок від крадіжок та розширена гарантія  
  виробника на товар 

Оформлюються за окрему плату: КАРТКА WORLD ELITE MASTERCARD (1500 грн/рік) 
 

• елітний сервіс і унікальні привілеї 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 (1000 грн до 3 років) 
 

• доступ до бізнес-залів в більш ніж 1200 аеропортах світу 
• вартість 1-го відвідування – 32 USD за 1 особу 
• власник картки може провести з собою до 6 гостей 

КАРТКА VISA SIGNATURE (1500 грн/рік) 
 

• елітний сервіс і унікальні привілеї у будь-якому куточку світу 
• безкоштовно 10 разів на рік: - відвідування до 1000 міжнародних 

бізнес-залів Lounge Key (далі 32$ - за 1 прохід); - FastLine в 
аеропорту Бориспіль; - пакування валізи в аеропорту «Бориспіль» 

• FastTack в аеропорту м. Мінськ та Баку  
• туристичне страхування до 500 000$ 
 



МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ ВСІЄЇ РОДИНИ 

Медична допомога надається приватними, відомчими та/або державними медичними закладами, 

такими як: МЦ "Борис", МЦ "Медіком", МЦ "Добробут", МЦ "Оберіг", МЦ "Віва", МЦ "Інто-Сана" та 

аналогічними за ціновою політикою медичними закладами в регіонах.  

Складові програми «Сімейна» «Комфорт» 
«Комфорт. 

Діти» 

«Фамільний 

Еліт» 

«Медицина без 

меж» 

Річна вартість полісу 990 грн 990 грн 1 990 грн 3 540 грн 

до 18 років -120 €; 

18-24 роки - 300 € 

(пролонгація 

договору клієнтам 

від 64 років -420€) 

Добровільне медичне страхування 

Страхова сума на 1 застрахованого 20 000 грн 30 000 грн 30 000 грн 80 000 грн 2 млн євро 

Кількість застрахованих до 3 осіб 1 особа 1 особа 1 особа 1 особа 

Вік застрахованого 1-70 років 18-70 років 1-17 років 1-70 років 1 міс.-64 роки 

Швидка медична допомога + + + + - 

Невідкладна стаціонарна допомога + + + + - 

Виклик лікаря додому та сплата 

медикаментів, призначених лікарем  
- + + + - 

Діагностика та лікування інфаркту  

та інсульту 
+ + + + - 

Амбулаторно-поліклінічна допомога - - - + - 

Діагностика та лікування вперше 

виявлених злоякісних новоутворень 
+ + + + + 

Шунтування коронарної артерії, 

заміна чи відновлення клапанів 

серця, нейрохірургічне втручання, 

пересадка органів і тканин від 

прижиттєвого донору 

- - - - + 

Медична експертиза й уточнення 

діагнозу, складання детального 

плану лікування провідними 

фахівцями світу, вибір закордонної 

клініки, повна організація й оплата 

лікування за кордоном  

- - - - + 

Медичний супровід + + + + + 

Страхування від нещасного 

випадку, страхова сума на 1 особу 
10 000 грн 10 000 грн 10 000 грн - - 

Детальний опис опцій медичного страхування 

Швидка медична допомога 

Виклик та виїзд бригади швидкої 

допомоги, реанімаційні заходи, 

діагностичні та лікувальні процедури, 

забезпечення медикаментами та 

транспортування до медичного 

закладу відповідного профілю 

Виклик лікаря додому та медикаменти за 

призначенням 

Надання медичної допомоги на дому в 

робочі дні згідно з графіком роботи 

поліклініки або лікаря, забезпечення 

медичними препаратами, які призначені 

лікарем, через мережу аптек, з якими 

співпрацює страхова компанія Невідкладна стаціонарна допомога 

Організація та оплата медичної 

допомоги в умовах цілодобового 

стаціонару при станах, що вимагають 

невідкладної допомоги, ненадання 

якої загрожує життю/ може призвести 

до незворотних змін організму 

Амбулаторно-поліклінічна допомога (в 

умовах поліклініки, денний стаціонар, 

лабораторна діагностика, фізіо-процедури) 
 

Медична допомога в умовах поліклініки 

надається згідно графіку роботи лікаря. 

Лабораторна діагностика в умовах 

поліклініки/спец. лабораторіях в об'ємі, 

що призначив лікар-терапевт/спеціаліст, 

для діагностики основного захворювання. 

Медична допомога в умовах денного 

стаціонару - згідно рішення лікаря щодо 

необхідності лікування. Фізіопроцедури - 

лікування основного захворювання фіз. 

методами (апаратними та ручними) в 

амбулаторних умовах медичних установ 

Діагностика, лікування інфаркту/інсульту 

Організація та оплата діагностики, 

амбулаторного, стаціонарного 

лікування та невідкладну медичну 

допомогу при інфаркті міокарду та 

інсульті головного мозку 

Діагностика та лікування злоякісних 

новоутворень 

Організація, оплата мед. допомоги в 

умовах цілодобового стаціонару та 

амбулаторно-поліклінічних умовах 

при вперше виявленому в житті 

онкологічному захворюванні 

Медична експертиза, повна організація й 

оплата лікування за кордоном 

Медична експертиза й уточнення діагнозу, 

складання детального плану лікування 

провідними фахівцями світу, вибір 

закордонної клініки, повна організація й 

оплата лікування за кордоном, подальше 

лікування застрахованого протягом усього 

періоду участі в програмі. Передбачено 

покриття витрат на проїзд й проживання, 

на медичні витрати в клініці, на лікарські 

препарати та на медичного перекладача 

за кордоном. 

Шунтування коронарної артерії, 

заміна чи відновлення клапанів серця 

Проведення хірургічної операції за 

рекомендацією лікаря-кардіолога 

Нейрохірургічне втручання, пересадка 

органів/тканин від прижиттєвого донору 

Хірургічне втручання в мозок, черепні 

структури; пересадка нирки, сегменту 

печінки, легеня або кісткового мозку  



НАШІ КОНТАКТИ: 

www.facebook.com/PRAVEXBANK/ 

www.pravex.com.ua 

(зазначте телефон контактної особи) 

(зазначте ПІБ контактної особи) 


