Пакет послуг Сappuccino:
переваги та можливості для
Клієнтів станом на 01.08.2021

Що таке Cappuccino
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Cappuccino – це унікальне базове рішення , яке задовольнить Ваші потреби у банківських послугах,
перевершить очікування та запропонує більше, ніж Ви звикли отримувати користуючись банківськими
сервісами
Важливо!
Cappuccino - це пакетна пропозиція, набір банківських послуг з найкращими умовами та сервісом європейського рівня;
Пакетне обслуговування дозволяє банку краще з'ясувати Ваші потеби та побудувати довгострокові, взаємовигідні відносини;
Пакет Cappuccino надає можливість користуватися привабливими банківськими пропозиціями не лише Вам, але і членам Вашої
родини;

Це вигідно!
 Оформивши пакет один раз, Ви зможете протягом року користуватися банківськими послугами дешевше, ніж раніше;
 Ми пропонуємо гнучкий підхід, тому підберемо умови для оформлення пакету, які підходят саме Вам;
 Ви зможете отримати пакет безкоштовно та не сплачувати за обслуговування, виконуючи прості та зрозумілі умови

Це комфортно!
 Процедура оформлення пакету займе до 20 хвилин Вашого часу;
 Ви можете записатися за конкретний час для зустрічі з працівником відділення, таким чином уникнувши черг. Ми цінуємо Ваш
час!
 Ви можете отримувати фінансові консультації по зручному для Вас каналу для комунікацій

По-італійські!
 Пригощайтесь смачною кавою з молоком при кожному відвідуванні відділення ;
 У випадку необхідності зачекати - проведіть час з користю та ознайомтесь з інформацією про культурну спадщину Італії

Детальні переваги
Власники пакету та члени їх родин отримують наступне:


Основну картку Visa Classic PayWave (карта з чіпом та безконтактною технологією оплати);



Можливість відкрити рахунок та оформити картку у гривні, доларах чи євро;



Можливість безкоштовно оформити додаткові картки та картки для членів родини;



Преміальну картку рівня Platinum (за бажанням, за додаткову плату);



Термін дії карток у пакеті – до 5 років;



Безкоштовні платежі за реквізитами через Pravex Online;



Можливість відкрити накопичувальний рахунок- 3 % річних у гривні;



Безкоштовне відкриття поточного рахунку Правекс Рекорд;



Страховий поліс ДМС та Travel на дуже лояльних умовах (за бажанням, за додаткову плату);



Можливість арендувати сейфову скриньку зі знижкою до 10%;



Знижку до 40 % на розмір комісії, при сплаті платежів готівкою через каси відділень;



Можливість знімати до 20 000 грн /міс у банкоматах Правекс банку та до 20 000 грн/міс у банкоматах інших банків без комісії

( а в рамках зарплатних карток - без обмежень по сумі)


+ 0,25 % до ставки за депозитом при сумі вкладу від 50 000 грн



Смачна кава з вершками при кожному відвідуванні відділення

2

Картки у пакеті Cappuccino


Основою пакету Cappuccino є сучасна картка Visa Classic Pay Wave, з чіпом та технологією безконтактної оплати;



Безконтактна оплата - це зручно, надійно, гігієнічно та безпечно!



Карту можна оформити у гривні, доларах та євро ( також передбачено додаткові картки за бажанням)



Термін дії картки - 5 роки

Умови оформлення

Вартість пакету

Опис

Варіант 1

Безкоштовно

Отримайте пакет безкоштовно, розмістивши не
менше ніж 5000 грн на будь-якому з власних
рахунків у банку

Варіант 2

49 грн/місяць

Щомісячна комісія за користування пакетом
складає 49 грн/міс, не стягується при виконанні
умов – наявність 5000 грн на рахунку або
розрахунків у торговій мережі на сумму не
менше ніж 3000 грн/міс

Варіант 3

499 грн/рік

Оплата здійснюється при оформленні, інші
комісії за обслуговування пакету протягом року
не стягуються

Якщо Вас не задовольнили жодні із запропонованих умов - звертайтеся і ми обов'язково знайдемо рішення

Контактна інформація

Адреса відділення:
Телефон відділення:
Ім'я фахівця банку:
Контактний телефон (Viber, WhatsApp ..)*:
* - вкажіть лише ті канали, через які Клієнт може звертатися до Вас

