
Пропонуємо Вашій увазі  
найкращий пакет послуг для всієї родини * 

* Щорічний форум Visa 2016р. та mastercard day 2016 



Надійність європейського банку 

Правекс-Банк – банк з європейськими традиціями та є частиною італійської 
банківської групи  Intesa  Sanpaolo. 

 

Intesa Sanpaolo №1 в Італії,  400 років зберігає та примножує гроші своїх клієнтів,  
обслуговує  більше ніж 19,5  млн. клієнтів у 29 країнах світу. 

 

Правекс-Банк має бездоганний досвід роботи на фінансовому ринку України, що 
жодного разу за 23 роки не підвів своїх клієнтів. Входить в обмежений перелік 
банків, через які держава проводить всі види соціальних виплат, в тому числі 
пенсій, соціальної допомоги та виплати ФГВ вкладникам збанкрутілих банків 

 

Всі вклади захищені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб                                            
(Свідоцтво учасника ФГВФО №115 від 02.09.1999). 

 

 



Економія до 1 грн на кожному 
витраченому  USD або EUR*    

Відсутність плати за конвертацію валюти у гривню по картам 

Какие банковские пакеты наиболее выгодны для туриста 
http://www.prostobank.ua/plastikovye_karty/stati/kakie_bankovskie_pakety_naibolee_vygodny_dlya_turista 

Як обрати картку для комфортної подорожі 
http://news.finance.ua/ua/news/-/379444/yak-obraty-kartku-dlya-komfortnoyi-podorozhi 

Разница в курсе при расчетах за границей картами разных банков может превышать 3% 
http://www.prostobank.ua/plastikovye_karty/stati/raznitsa_v_kurse_pri_raschetah_za_granitsey_kartami_raznyh_bankov_mozhet_prevyshat_3 

Підтвердження найкращих умов La Famiglia по курсам валют:    
 Найкращий курс по карткам Правекс-Банку можна перевірити щодня на сайті www.Finance.ua: 
 http://tables.finance.ua/ru/currency/cards#4:0 

Найкращі курси по банківським картам   

Економте розраховуючись карткою за кордоном або в Інтернеті на 
іноземних сайтах:  

Валюта Середній курс** по картам банків                                  
1-е півріччя 2016р, грн. 

Середній курс** по карті La Famiglia за                                  
1-е півріччя 2016р, грн. 

  Різниця, грн  

Долар США 26,1 25,76 0,34 

Евро 29,16 28,66 0,5 

* у порівння із курсами  інших банків, завдяки кращому курсу та відсутності  коміссії  за конвертацію.  
** по даним  www.Finance.ua  

 

Как наиболее выгодно рассчитываться пластиковой картой за покупки за границей и на зарубежных сайтах 
http://www.prostobank.ua/plastikovye_karty/stati/kak_naibolee_vygodno_rasschityvatsya_plastikovoy_kartoy_za_pokupki_za_granitsey_i_na_zar
ubezhnyh_saytah 
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Преміальні картки для всієї родини 

Преміальні картки платіжних систем Visa або Master Card  рівня Platinum (4шт), 
Gold (3 шт.),  Classic/Standart (3 шт.)  в різних валютах.  

Готівка без комісії в АТМ: Правекс-Банку,  банків партнерів, в мережі  «Атмосфера» та   
банків групи Intesa Sanpaolo за кордоном 

Картка Visa Virtuon в UAH або USD  для безпечних розрахунків в мережі Інтернет 

Картки Platinum діткам  від 7 років  

Безкоштовний інтернет та SMS банкінг  

Страхування ризиків по картам: 
• від можливої втрати коштів з картки при  пограбуванням, шахрайстві або втраті картки  
• страхування покупок від крадіжок та розширена гарантія виробника на товар  

Високий дохід по залишкам на картках в гривні 



Поточні рахунки з лояльними 
тарифами 

Всім членам родини  відкриваються поточні рахунки  у різних валютах з 
лояльними тарифами: 

• Безкоштовне відкриття рахунку 
 
• Безкоштовне поповнення та здійснення безготівкових операцій   

 
• Зняття готівки всього 0,4% від суми 

 
• Високі відсотки на залишки у гривні з щотижневою капіталізацією 

 
• безкоштовна купівля іноземної валюти з зарахуванням  

на поточний рахунок на МВРУ 
 

• продаж без комісії банківських металів (без фізичної поставки) з 
зарахуванням на поточний рахунок 

-50% від вартості оренди сейфа на 1 рік та 100% збереження конфіденційності 



• В Україні та за її межами по телефону  або Viber, персональний підхід  до 
побажань клієнта, збереження  повної  конфіденціальності запросів 
 

• Можливість змінити ліміт картки по Viber 
 

• Замовлення  таксі, бронювання  номеру у готелі, оренда авто, резерв столику у 
ресторані 
 

• Інформаційні довідки про місто, до якого прямуєте. Допомога в дорозі  
 

•  Допомога у пошуку необхідного товару або послуги з ціновим моніторингом 
 

•  Замовлення та  доставка квитків  на транспорт, події,  до музеїв,  кіно та інше 
 

• «Для людей похилого віку» – цілодобова турбота про Ваших близьких , коли 
Вас нема поруч, тривожний дзвінок з єдиної кнопки телефону  
на цілодобову лінію підтримки   
 

Помічник для всієї родини 
 

«Особистий ассистент 24/7» для всіх членів родини  



Повернення Tax-Free  
• Правекс-Банк є партнеров компанії GLOBAL BLUE - найбільшої компанії, яка надає 

послугу Tax Free, повернення податку на додану вартість при здійсненні покупок за 
кордоном 

• Скориставшись програмою, мандрівники можуть повернути до 20% вартості покупки 

Комфортний туризм 

Туристичне страхування 
• Є необхідною умовою для отримання візи  

до багатьох країн.   
• Організація екстренної медичної допомоги  

за кордоном на 50 000 євро 
• Відшкодування витрат під час затримки рейсу або багажу, крадіжок або втрат 

документів 

«MasterCard lounge» в аеропорту Бориспіль  відкриє свої двері для Вашої  родини 
завдяки пакету La Famiglia. Там Ви зможете скрасити стомлююче очікування, 
скуштувати напої і їжу, скоритстатися Wi-Fi та отримати найкращий сервіс і комфорт 
абсолютно безкоштовно.   

«Lounge Key» від MasterCard це –  доступ у більш ніж 550 бізнес-залів аеропортів по 
всьому Cвіту  



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.  



Допомога тим, хто опинився у скрутній життєвій ситуації . При розрахунках 
карткою, з кожної витраченої клієнтом 1000 гривень, Правекс-Банк перерахує 5 
гривень своїх грошей до перевірених банком  фондів на вибір клієнта:  
 

•  «Давай Допоможемо» - допомога самотнім пенсіонерам, дітям сиротам, 
хворим людям, безпритульним тваринам www.letshelp.com.ua   
 

• «Серця Майбутнього» – допомога дітям з вродженими вадами серця з усієї 
країни www.futurehearts.com.ua 
 

• «Карітас Київ» – допомога дітям із кризових родин, сиротам, людям похилого 
віку, інвалідам www.caritas-kiev.org 
 

• «Помагаєм» – матеріальна, психологічна та юридична допомога хворим 
дітям, сиротам, соціалізація людей з інвалідністю www.pomogaem.com 
 

• «Щаслива лапа» – співпраця з притулками для тварин , допомога в 
знаходженні загублених тварин, просвітницька робота  
зі школярами та студентами www.happypaw.ua 

 
 

Благодійність*  

* Проект до 31.10.2016 
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Наші нагороди та контакти 
 
 
 
 

www.pravex.com.ua FB/LaFamigliaPravex  0 800 500 450*  

* Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України.  
Ліцензія НБУ №7 від 10.10.2011р., Усі види банківських послуг  

http://www.pravex.com.ua/

