FAMIGLIA DOCTOR
ВИ ПІКЛУЄТЕСЯ ПРО НАШЕ ЗДОРОВ’Я,
FAMIGLIA DOCTOR ПІКЛУЄТЬСЯ
ПРО ВАС

#МЕДБАНКІНГ

СВІТ РЕАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

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 :
 відсотки, які нараховуються на залишок на Накопичувальному рахунку – 5,5% в UAH
 відсотки, які нараховуються на залишок на картрахунку - 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 210 тис.грн або екв.:
 100 тис.грн. у відділеннях ПРАВЕКС БАНКу;
 75 тис.грн. в банкоматах ПРАВЕКС БАНКу;
 35 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
 35 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 25% на 1 рік

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПАКЕТУ ПОСЛУГ «FAMIGLIA DOCTOR»
КАРТОК ВИСТАЧИТЬ НА ВСЮ РОДИНУ, ПРЕМІАЛЬНІ КАРТКИ ДЛЯ ВСІЄЇ ВАШОЇ РОДИНИ
• чипові, безконтактні картки рівня Platinum Mastercard та/або Visa у ₴, $, € на вибір
• сервіс «3D Secure» для безпечних розрахунків у мережі Інтернет
• з карткою Mastercard Platinum безкоштовний доступ до бізнес-залів Mastercard в терміналах D, F аеропорту «Бориспіль» та послуга
Fast Line в аеропортах «Бориспіль» та «Київ» (Жуляни)
• з карткою Visa Platinum безкоштовно двічі на рік: відвідування та доступ до 1000 міжнародних бізнес-залів Lounge Key (далі 32$ - за
1 прохід) та пакування валізи в аеропорту «Бориспіль»
СУЧАСНИЙ ІНТЕРНЕТ БАНКІНГ
• управління картками, 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 0,8% + 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
ПОТОЧНІ РАХУНКИ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ
• поточні рахунки у ₴, $, € на вибір з лояльними тарифами
• безкоштовне поповнення та здійснення безготівкових операцій
• безкоштовне перерахування коштів на інші рахунки у гривні
• високі відсотки на залишки в UAH з щотижневою капіталізацією
• SWIFT перекази: 0,45% min 500 UAH

ДОДАТКОВІ СКЛАДОВІ ПАКЕТУ ПОСЛУГ «FAMIGLIA DOCTOR»
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: 7% 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.
КАРТКА WORLD ELITE MASTERCARD (2000 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)
КАРТКА VISA SIGNATURE (2000 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 $

