
 

 Вартість пакету послуг складає 
лише 49 грн./міс. (або 499 грн./рік) 
 

 Ви отримуєте пакет послуг та усі 
його переваги безкоштовно*, якщо 
розміщуєте на будь-якому зі своїх  
рахунків у Банку мінімум 5 000 
грн., та дотримуєтесь вказаного 
середньомісячного залишку 
протягом року 
 

 Якщо вищевказані пропозиції Вас 
не влаштовують - зверніться будь-
ласка до співробітника Банку і він 
запропонує Вам індивідуальне 
рішення 
 

 Оформлення займе зазвичай не 
більше ніж 15 хвилин! 

 
 
*Детальніше на сайті: www.pravex.com.ua 
Контакт центр: 0 800 500 450 
(безкоштовно зі стаціонарних та мобільних 
телефонів) 
www.pravex.com.ua 
online.pravex.ua  
 
 
Умови станом на 01.02.2019. 
 
Ліцензія НБУ №7 від 18.04.2018. Усі види банківських 
послуг. 

Приєднуйтесь  до кола постійних Клієнтів ПРАВЕКС 
БАНКУ та протягом року користуйтесь банківськими 
послугами безкоштовно, або вигідніше, ніж це було 
раніше! 
 
 
ВИГІДНО: 

- Примножуйте Ваші кошти разом з нами, 
зберігаючи їх на рахунках; 

- Заощаджуйте здійснюючи платежі, перекази 
чи орендуючи індивідуальну скриньку; 

- Отримуйте додаткові переваги та можливості, 
які доступні лише власникам пакету послуг 
«Cappuccino»  

 
 
КОМФОРТНО: 

- Обслуговуйтесь у зручний для Вас час та  
без черги; 

- У випадку необхідності зачекати - ми 
запропонуємо максимально комфортні умови 
для очікування; 

- Отримуйте безкоштовні фінансові 
консультації та поради по будь-якому 
зручному для вас каналу комунікації  
 

ПО-ІТАЛІЙСЬКИ: 

- Пригощайтесь безкоштовною кавою під час 
візиту до відділення Банку; 

- Приймайте участь  у розіграші поїздки на 2-х 
до Мілану наприкінці 2019 року; 

- Ознайомтесь з фотоальбомами про пам’ятки 
та культурну спадщину Італії, перебуваючи у 
Банку 

Разом з пакетом «Cappuccino» Ви отримуєте: 

 
 
- Основну картку Visa Classic/ Master Card 

Debit з чіпом на технологією PayPass* та 2 
додаткові для членів Вашої родини; 

- Можливість користуватися системою 
«Online Pravex» та здійснювати платежі 
по 5 грн; 

- Безкоштовне відкриття карткового/ 
поточного рахунку та до 7 % річних у 
гривні на залишок; 

- Знижка на оренду індивідуальної 
скриньки - 10%; 

- Можливість оформити картку класу 
PREMIUM; 

- Можливість знімати без комісії до 20 000 
грн. щомісяця у банкоматах будь-якого 
банку на території України; 

- Можливість безкоштовно поповнювати 
картку через касу Банку чи окремі 
термінали самообслуговування; 

- Здійснення платежів через касу Банку з 
економією до 40%; 

- Можливість встановлення кредитного 
ліміту; 

- Можливість придбати поліс 
добровільного медичного страхування та 
туристичний страховий поліс; 

- Привабливі пропозиції в рамках 
партнерських програм 

 
*якщо пропозиція недоступна на момент звернення, 
Ви зможете безкоштовно скористатися  нею протягом 
року,  відразу після того, як з’явиться така можливість 

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

