
ПАКЕТ ПОСЛУГ FAMIGLIA R&B



ВАС ВІТАЄ ПРАВЕКС БАНК

ПРАВЕКС БАНК – надійний банк з європейськими традиціями, 

що входить в міжнародну фінансову групу Intesa Sanpaolo, 

яка 400 років зберігає та примножує гроші своїх клієнтів, 

обслуговує більше ніж 20 млн. клієнтів у 40 країнах світу.

ПАКЕТ ПОСЛУГ FAMIGLIA R&B 

Пакет послуг FAMIGLIA R&B – це більш ніж банківський продукт. 

Це всеосяжний сервіс, який охоплює всі аспекти дозвілля 

та здоров’я родини.



ЧІПОВИХ БЕЗКОНТАКТНИХ ПРЕМІАЛЬНИХ КАРТОК В ₴, $, € ВИСТАЧИТЬ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ: 

З ПАКЕТОМ ПОСЛУГ ВАМ ДОСТУПНО:

• 4 картки Mastercard World Elite/Visa Signature,

• 3 картки Visa Platinum/Mastercard Platinum,

• 3 картки Visa Classic Pay Wave,

• 3 корпоративні картки Visa Business Platinum для ФОП,



СПЕЦІАЛЬНІ ТАРИФИ ЗА ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ: 

• На вибір річна (10 000 грн/рік) або щомісячна (600 грн/міс.+ 5 500 грн/рік) плата за пакет;

• У разі вибору щомісячної плати:

- 3 місяці безкоштовний пільговий період користування пакетом;

- з 4-го місяця починає нараховуватися щомісячна плата;

- щомісячна плата не стягується при виконанні умов «Smart Pricing»: середньоденні залишки 

на картці від 300 тис.грн екв. або сума покупок карткою від 50 тис.грн екв./міс.

- при аналізі нарахування щомісячної плати враховуються також Ваші залишки та 

торговий оборот на картках в іноземній валюті

• економія на кожному $ або € при розрахунках карткою за кордоном завдяки вигідному

курсу конвертації та відсутності плати за конвертацію валюти по карткам;

• безкоштовне поповнення рахунку, в тому числі третіми особами;

• безкоштовне зняття готівки на території України, а також в банкоматах банків

групи Intesa Sanpaolo за кордоном в рамках лімітів;

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

• безкоштовний SMS та Інтернет-банкінг;

• повернення TAX FREE по чекам Global Blue до 19% від вартості 

закордонних покупок



СУЧАСНИЙ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ONLINE PRAVEX:

• безкоштовне поповнення карток з карток інших банків;

• безкоштовні перекази між картками членів родини;

• управління картками, рахунками підприємця та фізичної особи;

• інформація за рахунками та картками, депозитами та кредитами;

• перекази між картками інших банків всього за 0,8% + 5 грн;

• безкоштовні безготівкові платежі;

• автоматичний переказ коштів з рахунку підприємця на особисті рахунки;

• створення шаблонів та здійснення регулярних платежів;

• купівля/продаж валюти;

• зручна оплата рахунків та комунальних послуг, інтернету, ТБ та інше.

КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ ДО 450 000 ГРН:

• 60 діб пільговий період;

• вигідна відсоткова ставка.

СЕЙФ ЗІ ЗНИЖКОЮ 25%:

• 100% збереження конфіденційності

ПОВЕРНЕННЯ TAX FREE:

• до 19% по чекам Global Blue від 

вартості закордонних покупок



MASTERCARD® В АЕРОПОРТАХ

MASTERCARD® ПРОПОНУЄ ТАКІ СЕРВІСИ В АЕРОПОРТАХ:

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ПО КАРТКАХ 

MASTERCARD® В АЕРОПОРТАХ УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ

• безкоштовний доступ до бізнес-залів Mastercard:

- на території України: в аеропортах «Бориспіль» (термінал D, F в зоні міжнародних та 

внутрішніх вильотів), «Київ» (Жуляни), «Львів» та «Харків»;

- за кордоном: в аеропортах таких міст, як Будапешт, Бухарест, Відень (2 бізнес-зали), 

Прага, Москва, Санкт-Петербург, Тбілісі, Батумі, Кишинівта інші;

• безкоштовна послуга FAST LINE на виліт та приліт – прискорене проходження 

авіаційної безпеки і паспортного контролю в аеропортах «Бориспіль» 

(термінал D, F) та «Київ» (Жуляни) в зоні міжнародних вильотів/прильотів;

• швидка здача багажу і реєстрації на рейс в аеропорту «Бориспіль» 

в зоні міжнародних вильотів терміналу D, F, стойка №48);



ВЛАСНИКАМ КАРТОК MASTERCARD ДОСТУПНО:

№ Вид сервісу Masterсard Platinum Masterсard World Elite

В АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ»: - термінал D:

1. Бізнес-зала в зоні міжнародних вильотів (3 рівень) безкоштовно безкоштовно

2. Бізнес-зала в зоні внутрішніх вильотів (2 рівень) не передбачено безкоштовно

3. Fast Line на виліт в зоні міжнародних вильотів (3 рівень) безкоштовно безкоштовно

4. Fast Line на приліт в зоні міжнародних прильотів не передбачено безкоштовно

5.
Прискорена здача багажу й реєстрація на рейс

(стойка №48 в зоні міжнародних вильотів, 3 рівень)
не передбачено безкоштовно

- термінал F:

1. Бізнес-зала в зоні міжнародних вильотів безкоштовно безкоштовно

2. Fast Line на виліт в зоні міжнародних вильотів безкоштовно безкоштовно

3. Fast Line на приліт в зоні міжнародних прильотів не передбачено безкоштовно

3. Прискорена здача багажу й реєстрація на рейс не передбачено безкоштовно

В АЕРОПОРТУ «КИЇВ» (ЖУЛЯНИ) (термінал А, 2 рівень):

1. Бізнес-зала в зоні міжнародних вильотів не передбачено безкоштовно

2. Fast Line на виліт в зоні міжнародних вильотів безкоштовно безкоштовно

3. Fast Line на приліт в зоні міжнародних прильотів не передбачено безкоштовно

В АЕРОПОРТУ «ЛЬВІВ»:

1. Бізнес-зала в зоні міжнародних вильотів не передбачено безкоштовно

2. Бізнес-зала в зоні внутрішніх вильотів не передбачено безкоштовно

В АЕРОПОРТУ «ХАРКІВ»:

1. Бізнес-зала в зоні міжнародних вильотів не передбачено безкоштовно



БІЗНЕС-ЗАЛИ МІЖНАРОДНИХ  АЕРОПОРТІВ

ЩОБ ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD НЕОБХІДНО:

1.  Пред’явити картку і ваш посадковий талон співробітникові бізнес-залу або сервісу. 

Ім'я та прізвище на картці і на посадковому талоні мають збігатися.

2.  Ввести пін-код на екрані термінала. Для верифікації на картці тимчасово буде заблоковано 1 грн. 

Блокування буде автоматично скасовано протягом декількох днів, за умовами банку.

3.  Пройти перевірку на витрати за даною карткою за останні 30 + 5 днів на загальну суму 6000 грн. 

Транзакції, які ви здійснили за останні 5 днів, не враховуються. Також є транзакції, які вважаються винятковими*. 

Якщо ви отримали нову картку менше ніж 30 днів тому, то перевірка на суму витрат не проводиться,  діє 

Welcome-період, в який достатньо мати активну картку з залишком від 1 грн та ввести правильний ПІН-код.

БІЗНЕС-ЗАЛИ МІЖНАРОДНИХ АЕРОПОРТІВ – ЦЕ ЕКСКЛЮЗИВНА АТМОСФЕРА 

РЕСПЕКТАБЕЛЬНОСТІ Й КОМФОРТУ, В ЯКІЙ МОЖНА НАЛАШТУВАТИСЯ НА ПРИЄМНУ 

ПОДОРОЖ, А ТАКОЖ ЕФЕКТИВНО ПОПРАЦЮВАТИ ДО ВИЛЬОТУ ЛІТАКА.

* Виняткові транзакції: 

• покупки, які в подальшому повертаються або компенсуються; 

• переказ залишку коштів; 

• страхові премії; відсотки; будь-які комісії і збори; дорожні чеки; 

• платежі за азартні ігри будь-якого виду (у тому числі платежі за можливість виграти приз); 

• будь-які покупки в готівковій формі, а також зняття коштів у банкоматі та POS-терміналі;

• оплата рахунків за реквізитами та перекази через Online Pravex.



МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БІЗНЕС-ЗАЛІВ: 

- КИЇВ: Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Україна, Київська обл., м. Бориспіль-7:   

Термінал D, 4-й поверх (для рейсів міжнародного напрямку), 2-й поверх (для рейсів по Україні),

Термінал F, 4-й поверх (бізнес-зали для пасажирів рейсів міжнародного напрямку).

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни), 02000, Україна, м. Київ, вул. Медова, 2, Термінал А, зона міжнародних вильотів.

- ХАРКІВ (бізнес-зала Mastercard у міжнародному аеропорту Харкова);

- ЛЬВІВ (бізнес-зала Mastercard у міжнародному аеропорту Львова);

- БУДАПЕШТ (бізнес-зала Mastercard у міжнародному аеропорту ім. Ференца Ліста);

- БУХАРЕСТ (бізнес-зала Mastercard у залі міжнародних вильотів аеропорту ім. Анрі Коанда);

- ВІДЕНЬ (2 бізнес-зали: Jet Lounge | Sky Lounges (2 рівень) та Jet Lounge (нижній 

поверх) у міжнародному аеропорту Швехат);

- ПРАГА (бізнес-зала Mastercard у терміналі 1 міжнародного аеропорту ім. Вацлава Гавела);

- МОСКВА (бізнес-зала Mastercard у терміналі E міжнародного аеропорту Шереметьєво);

- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (бізнес-зала Mastercard у терміналі 1 аеропорту «Пулково»);

- ТБІЛІСІ (бізнес-зала Mastercard у міжнародному аеропорту ім. Шота Руставелі);

- БАТУМІ (бізнес-зала Mastercard у міжнародному аеропорту Батумі);

- БІШКЕК (бізнес-зала Mastercard у міжнародному аеропорту Манас);

- КИШИНІВ (бізнес-зала Mastercard у міжнародному аеропорту Кишинів).



FAST LINE

ЩОБ ОТРИМАТИ ПОСЛУГУ FAST LINE НА ВИЛІТ АБО ПРИЛІТ НЕОБХІДНО:

FAST LINE – ЦЕ КОМПЛЕКСНА ЕКСПРЕС-ПОСЛУГА ДЛЯ ПАСАЖИРІВ, ЯКІ ВИРУШАЮТЬ 

У МІЖНАРОДНІ АВІАРЕЙСИ. ПОСЛУГА ПЕРЕДБАЧАЄ НАЯВНІСТЬ ОКРЕМОГО 

КОРИДОРУ ПРОХОДЖЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПАСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ.

1.  Самостійно прикласти власну картку до термінала (вставити або провести 

на терміналі), встановленого на турнікеті.

2.  Ввести ПІН-код на екрані термінала. Для верифікації на картці тимчасово 

буде заблоковано 1 грн. Блокування буде автоматично скасовано 

протягом декількох днів, за умовами банку.

3.  Пройти перевірку на витрати за даною карткою за останні 

30 + 5 днів на загальну суму 6000 грн. Транзакції, які ви здійснили 

за останні 5 днів, не враховуються. Також є транзакції, які 

вважаються винятковими*.  

Якщо ви отримали нову картку менше ніж 30 днів тому, то 

перевірка на суму витрат не проводиться.



ШВИДКА ЗДАЧА БАГАЖУ І РЕЄСТРАЦІЇ НА РЕЙС В АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ» 

(ТЕРМІНАЛ D, F) В ЗОНІ МІЖНАРОДНИХ ВИЛЬОТІВ.

ЩОБ СКОРИСТАТИСЬ ПОСЛУГОЮ ШВИДКОЇ ЗДАЧІ БАГАЖУ 

ТА РЕЄСТРАЦІЇ НА РЕЙС НЕОБХІДНО:

1.  Пред’явити картку і ваш посадковий талон співробітникові бізнес-залу або сервісу. 

Ім'я та прізвище на картці і на посадковому талоні мають збігатися.

2.  Увести пін-код на екрані термінала. Для верифікації на картці тимчасово буде заблоковано 1 грн. 

Блокування буде автоматично скасовано протягом декількох днів, за умовами банку.

3.  Пройти перевірку на витрати за даною карткою за останні 30 + 5 днів на загальну суму 6000 грн. 

Транзакції, які ви здійснили за останні 5 днів, не враховуються. Також є транзакції, які вважаються 

винятковими*. 

Якщо ви отримали нову картку менше ніж 30 днів тому, то перевірка на суму витрат не проводиться.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТІЙКИ РЕЄСТРАЦІЇ: 

Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Україна, Київська обл., м. Бориспіль-7, аеропорт «Бориспіль», 

Термінал D, 3-й рівень, Термінал F.



ПРИЧИНИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ ВИ НЕ ЗМОЖЕТЕ ПОТРАПИТИ ДО БІЗНЕС-ЗАЛІВ 

АБО ВАМ МОЖЕ БУТИ ВІДМОВЛЕНО В НАДАННІ ПОСЛУГИ FAST LINE:

• ви ввели невірний ПІН-код або картка неактивна;
• на вашому рахунку недостатньо коштів для проведення авторизації;
• ім'я або прізвище на картці не збігаються з ім'ям або прізвищем на посадковому талоні;
• ліміт доступних проходів за день перевищено;
• за останні 30 + 5 днів ви зробили транзакцій на загальну суму менше 6000 грн;
• банк не передав інформацію за вашою карткою.

№ Вид сервісу
Masterсard 

Platinum

Masterсard 

World Elite

В АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ» (термінал D та F):

1.
Послуга Fast Line (за умови, що дитина перебуватиме

на руках під час проходу через турнікет)
до 6 років 

2. Прискорена здача багажу й реєстрація на рейс не передбачено до 6 років

3. Бізнес-зала в зоні міжнародних вильотів до 4 років до 16 років

4. Бізнес-зала в зоні внутрішніх вильотів не передбачено до 16 років

В АЕРОПОРТУ «КИЇВ» (ЖУЛЯНИ) (термінал А):

1. Бізнес-зала в зоні міжнародних вильотів не передбачено до 4 років

2.
Послуга Fast Line (за умови, що дитина перебуватиме

на руках під час проходу через турнікет)
до 6 років

В АЕРОПОРТУ «ЛЬВІВ»:

1. Бізнес-зала в зоні міжнародних та внутрішніх вильотів не передбачено до 5 років

В АЕРОПОРТУ«ХАРКІВ»:

1. Бізнес-зала в зоні міжнародних вильотів не передбачено до 5 років

ЯКЩО ВИ ПОДОРОЖУЄТЕ  З ДІТЬМИ, ДЛЯ ДІТЕЙ БЕЗКОШТОВНО ДОСТУПНІ НАСТУПНІ СЕРВІСИ:



MASTERСARD CONCIERGE

ДЛЯ MASTERCARD CONCIERGE PLATINUM: 

ДЛЯ КЛІЄНТІВ, У ЯКИХ Є КАРТКИ MASTERCARD® PLATINUM/MASTERCARD® WORLD 

ELITE FAMIGLIA, ДОСТУПНА МОЖЛИВІСТЬ ПІДКЛЮЧИТИСЬ ДО СЕРВІСУ 

MASTERCARDCONCIERGE ВІД КОМПАНІЇ MASTERCARD.

• Інформаційні послуги: розклад літаків та потягів, інформація щодо лікарень 
та клінік, СПА-центрів, послуги з надання бізнес-інформації, підбір конференц-
залів, гід-перекладач, телефонні коди країн, погода в світі і т. д.

• Організація та/або розробка спеціальних/персональних турів та / або 
туристичних маршрутів по всьому світу.

• Допомога у пошуку загубленого багажу в аеропортах світу.

• Інформація щодо привілеїв держателів платіжних карток MasterCard.

• Організації заходів по всьому світу.

• Допомога із підбором домашнього персоналу.

• Замовлення послуг флористів, ландшафтних 
та інтер’єр-дизайнерів, садівника і т. д.



ДЛЯ MASTERCARD CONCIERGE WORLD ELITE:

• Безкоштовні послуги евакуатора із транспортування до найближчої фірмової станції 

обслуговування (послуга надається лише на території України).

• Доступ до зали офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль».

• Підтримка в сфері діловодства /Адміністративні послуги.

• Запрошення на особливі заходи та події (пропонуються клієнтам по мірі наявності).

• Інформаційні послуги: розклад літаків та потягів, інформація щодо лікарень та клінік, 

СПА-центрів, послуги з надання бізнес-інформації, підбір конференц-залів, гід-

перекладач, 

телефонні коди країн, погода в світі і т. д.

• Організація та/або розробка спеціальних/персональних турів 

та/або туристичних маршрутів по всьому світу.

• Допомога у пошуку загубленого багажу в аеропортах світу.

У РАЗІ ПІДКЛЮЧЕННЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ КАРТКИ MASTERCARD®

PLATINUM/MASTERCARD® WORLD ELITE ДО ПОСЛУГИ MASTERСARD 

CONCIERGE КЛІЄНТУ АВТОМАТИЧНО ТА БЕЗКОШТОВНО 

НАДАЄТЬСЯ ПОСЛУГА FAST LINE В АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ»!



ПЕРЕВАГИ КАРТКИ VISA SIGNATURE

Картка Visa Signature підкреслює статус клієнта, надає доступ до комфортних та якісних

подорожей. Окрім бездоганного виконання платіжних функцій, надає власнику картки додаткові

привілеї, які суттєво покращують його враження та досвід на кожному етапі подорожі:

 унікальний дизайн картки: вертикальна орієнтація, відсутні реквізити картки на лицьовій

стороні, номер картки поділений на блоки по 4 цифри, реквізити наносяться лазером та

відсутнє поле для підпису клієнта на картці;

 10 безкоштовних* візитів на рік до більше ніж 1200 залів очікування по всьому світу в рамках

програми Lounge Key;

 10 безкоштовних* Fast Line в аеропорту Бориспіль на рік: швидка реєстрація на рейс, здача

багажу; проходження авіаційної безпеки й паспортного контролю (приліт та виліт);

 безкоштовне* пакування 10 одиниць багажу на рік в аеропорту Бориспіль;

 туристичне страхування до 500 000$ - для власників карток Visa Signature, за умови сплати

карткою проживання та/або проїзду. Страхова програма діє також і для чоловіка/дружини та

дітей (до 5 осіб), які подорожують разом з власником картки Visa Signature;

 FastTack в аеропорту м. Мінськ (Білорусь) й безкоштовна упаковка багажу*;

 FastTack в аеропорту м. Баку (Азербайджан)*;

 елітний сервіс і унікальні привілеї у будь-якому куточку світу;

 безкоштовний Visa concierge

*за умови виконання вимог до суми покупок з використанням картки: клієнту необхідно за 40 днів 

(не враховуючи останні 10 днів) до дати користування сервісом здійснити безготівкові розрахунки 

платіжною карткою на загальну суму від 10 000 грн



СЕРВІСИ З КАРТКОЮ VISA PLATINUM

VISA ПРОПОНУЄ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ КАРТОК VISA PLATINUM:

Скористатись 2 рази на рік:

• безкоштовним візитом до понад 1000 міжнародних бізнес-залів з Lounge Key; 

• послугою безкоштовного пакування валізи в аеропорту «Бориспіль»;

• знижкою -50% на поїздки з Uber в/з аеропортів Києва

ЯКІ ТИПИ ЗАПРОСІВ ОБРОБЛЯЄ VISA CONCIERGE

• Інформаційно-консультативні запроси: пошук контактів будь-яких 

організацій, магазинів, лікарень; довідкова інформація о різних подіях та інше;

• Організаційні питання: бронювання столиків в ресторанах, заказ їжі, квітів, 

ліків; підбір та систематизація необхідної інформації; пошук товарів та послуг;

• Подорожі: організація подорожі, покупка білетів, підбір та бронювання готелів, 

допомога при поверненні втраченого багажу, оренда трансферів, житла, 

автомобіля та інше.



ЩОБ СКОРИСТАТИСЬ ПОСЛУГАМИ VISA НЕОБХІДНО:

Пройти перевірку на безготівкові розрахунки за даною карткою за останні 40 днів до дати користування сервісом 

на загальну суму 5000 грн. Транзакції, які ви здійснили за останні 10 днів, не враховуються. Також є транзакції, які 

вважаються винятковими*. 

Перша спроба використання будь-якого з сервісів з карткою Visa Platinum буде здійснена без перевірки на 

відповідність вимогам щодо витрат.

БЕЗКОШТОВНЕ ВІДВІДУВАННЯ БІЗНЕС-ЗАЛІВ ЗА ПРОГРАМОЮ LOUNGE KEY

Власник картки Visa Platinum може безкоштовно 2 рази на рік відвідати будь-який з понад 1000 бізнес-залів у 

всьому світі. Вартість 3-го та подальших візитів – 32 USD (списується з картрахунку клієнта в момент проходу).

Вартість відвідування для гостей – 32 USD за кожну особу (безкоштовні проходи на гостей не розповсюджуються). 

З собою можна провести гостей: 3-6 осіб (встановлюється правилами кожного залу). 

Діти: до 4 років можуть відвідувати більшість бізнес-залів безкоштовно.

ДЛЯ ПРОХОДУ ДО БІЗНЕС-ЗАЛУ LOUNGE KEY НЕОБХІДНО:

• мати в наявності активну картку Visa Platinum;

• пред’явити посадковий талон і документ, що підтверджує особу. Ім'я на картці, талоні та документі має співпадати.

Перелік залів: https://www.loungekey.com/en/visacisseeloungeprogramvi/our-lounges

Інформація щодо розташування залів можна отримати:

• в аеропортах, де є вказівники з логотипом бізнес-залів Lounge Key;

• на сайті та в мобільному додатку: App store та Playmarket.

https://www.loungekey.com/en/visacisseeloungeprogramvi/our-lounges


Е-ЛІЦЕНЗІЇ

ІНВЕСТИЦІЯ З ВЛАСНОГО ВАЛЮТНОГО РАХУНКА В УКРАЇНІ З МЕТОЮ:

• виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя;

• розміщення коштів на власному рахунку за межами України; 

• здійснення інвестицій за кордон. 

ОПЕРАЦІЇ З ІНВЕСТИЦІЙ:

• купівля корпоративних прав компанії; 

• заснування компанії за кордоном; 

• інвестиції в інвестиційні фонди, ринки цінних паперів;

• операції за інвестиційними контрактами з компаніями-брокерами 

з метою інвестиційної діяльності на фондових ринках;

• купівля нерухомості. 



СФЕРА ПОСЛУГ LIFESTYLE ТА LOYALTY

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОШИВ КОСТЮМІВ ТА ВЗУТТЯ. ПАРТНЕРИ DIMIDOV

ТА VICELLI:

• demidov.ua – для власників пакету один пошив у подарунок;

• vicellishoes.com – для власників пакету один пошив у подарунок та 

знижка на розробку колодки 50%.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОШИВ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧИХ АКСЕСУАРІВ 

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПЕРШОКЛАСНИЙ ІТАЛІЙСЬКИЙ ШОВК:

• www.massimosarto.com – для власників пакету подарунковий 

сертифікат на суму 150 Euro та індивідуальний пошив 

шовкової сорочки або блузи.



ЧЛЕНСТВО В MANDARIN MEISON GOLD CLUB – ПЕРЕДБАЧАЄ ДИСКОНТ 

ВІД 10 ДО 20 % НА ТОВАРИ ЕЛІТНИХ БРЕНДІВ, ЩО ПРЕДСТАВЛЕНІ У БУДИНКУ 

MANDARIN MEISON. ПОСТІЙНА УЧАСТЬ У ЗАКРИТИХ ВИСТАВКАХ, ПОКАЗАХ, 

ПРЕЗЕНТАЦІЯХ КОЛЕКЦІЙ ТА МАСТЕР КЛАСАХ.

ДОДАТКОВО, В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ:
• консьєрж сервіс Мasterсard®: на 2 карти WE + 2 карти Platinum;

• оплата тканини на пошиття костюма;

• навчання в яхтенній школі та підтримка при одержанні.



ІНШІ ПОСЛУГИ:

• індивідуальний пошив костюма в дизайнерській майстерні;

• пільгові умови оформлення е-ліцензії для купівлі або продажу валюти; 

• відкриті рахунків у дорогоцінних металах та цінних паперах;

• привілейоване право участі у подіях, бізнес вечерях, бізнес дискурсіях, семінарах при 

підтримці CEO Club та Family banking;

• безкоштовні професійні консультації щодо продуктів фондових та фінансово-біржових 

ринків у сфері інвестиційного банкінгу (BlackShield capital, CapitalTimes, ICU) та у сфері 

юриспруденції Tax&Legal (Esquires).

CAPITAL TIMES (WWW.CAPITAL-TIMES.COM):

• послуги у сфері інвестиційного консалтингу;

• підбір ліквідних інвестиційних ідей; 

• формування інвестиційного портфелю;

• управління активами інвестора;

• макроекономічний аналіз.

ESQUIRES (WWW.ESQUIRES.UA):

• послуги у всіх сферах права, реєстрації 

зарубіжних компаній;

• www.sk.ua – всі сфери права;

• www.ey.com – послуги податкового планування 

та структурування для фізичних осіб.



BLACK SHIELD CAPITAL (WWW.BLACKSHIELD-ADVISERS.CO.UK):

• послуги з управління великим приватним капіталом;

• консалтинговий супровід угод;

• довірче управління активами;

• індивідуальне формування інвестиційного портфеля цінних паперів;

• інвестиції в хедж-фонд або з приватного рахунку.

ICU (WWW.ICU.UA):

• регулярний огляд ринків капіталу;

• управління активами;

• інвестиційно – банківські послуги; 

• торгові операції, аналітика та огляд ринків, макроекономіка; 

• формування портфеля цінних паперів – облігацій/акцій.



ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ 
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