
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



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.



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 750 000$ - 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), Ларнака (Республіка Кіпр), Мілан-Мальпенса

(Італія), Стамбул (Туреччина)*;

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

 безкоштовний Visa concierge

 сервіс «Телемедицина»
*за умови виконання вимог до суми покупок з використанням картки: клієнту необхідно за 35 днів (не 

враховуючи останні 5 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 1200 міжнародних бізнес-залів з Lounge Key; 

• послугою безкоштовного пакування валізи в аеропорту «Бориспіль»;

• знижкою -50% на поїздки з Bolt в/з аеропортів України

ЯКІ ТИПИ ЗАПИТІВ 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 PLATINUM НЕОБХІДНО:

Пройти перевірку на безготівкові розрахунки за даною карткою за останні 35 днів до дати користування сервісом 

на загальну суму 5000 грн. Транзакції, які ви здійснили за останні 5 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 1200 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. 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


