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ОСНОВНІ СКЛАДОВІ 
ПАКЕТА ПОСЛУГ FAMIGLIA

ПОТОЧНІ РАХУНКИ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ
• Поточні рахунки з лояльними тарифами
• Безкоштовне зняття гривні у відділеннях ПРАВЕКС БАНКу в межах лімітів
• Безкоштовне зарахування коштів на рахунок
• Безкоштовне перерахування коштів на інші рахунки у гривні

КАРТОК ВИСТАЧИТЬ НА ВСЮ РОДИНУ, 
ПРЕМІАЛЬНІ КАРТКИ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ
• Чипові, безконтактні картки рівня Platinum Mastercard та/або Visa у ₴, $, € на вибір
• Безкоштовний доступ до бізнес-зали Mastercard і послуга Fast Line в аеропорту «Бориспіль»
 з карткою Platinum Mastercard 
• Доступ до 1000 бізнес-залів Lounge Key з карткою Visa Platinum, до 31.12.2019 два відвідування  
 безкоштовні 
• Сервіс 3D Secure для безпечних розрахунків у мережі Інтернет



СУЧАСНИЙ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ 
• Управління рахунками підприємця та фізичної особи
• Автоматичний переказ коштів з рахунку підприємця на особисті рахунки
• Регулярні платежі 
• Створення шаблонів платежів
• Купівля валюти 
• Безкоштовне поповнення карток з карток інших банків
• Безкоштовні перекази між картками членів родини
• Перекази між картками інших банків усього за 0,4% + 5 грн
• Інформація за рахунками та картками, депозитами та кредитами
• Безкоштовні безготівкові платежі
• Управління картками
• Зручна оплата рахунків і комунальних послуг, Iнтернету, ТБ та ін.

КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ 

• До 450 000 грн 
• До 60 діб пільговий період
• Вигідна процентна ставка

СПЕЦІАЛЬНІ ТАРИФИ*

•  Вартість пакета послуг 300 грн/міс., плата не стягується при виконанні умов програми Smart Pricing:   
 середньоденні залишки на картці від 50 тис. грн/міс. або сума покупок карткою від 15 тис. грн/міс.
•  Економія** на кожному $ або € при розрахунках карткою за кордоном завдяки вигідному курсу конвертації
•  Безкоштовне зняття готівки у відділеннях ПРАВЕКС БАНКу в межах лімітів 
•  Безкоштовне зняття готівки в банкоматах на території України в межах лімітів 
•  Безкоштовне зняття готівки в банкоматах банків групи Intesa Sanpaolo за кордоном у межах лімітів 
•  Безкоштовне зарахування валюти та гривні на картку безготівковим шляхом
•  Безкоштовне зняття валюти з картки у відділенні ПРАВЕКС БАНКу
•  Відсутність плати за конвертацію валюти по картках
•  25% знижка на відправлення Swift-переказів
•  Безкоштовний SMS-банкінг
•  Зберігаючи залишки коштів на картці чи на поточному рахунку, отримуйте додатковий дохід 
• Сейф зі знижкою 50% на 1 рік 



ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

ОСОБИСТИЙ АСИСТЕНТ 24/7 (540 ГРН/РІК)
• Зміна лімітів по картках через Viber 
• В Україні та за її межами телефоном, електронною поштою, у Viber або Telegram
• Замовлення таксі, бронювання номера в готелі, оренда авто, резерв столика в ресторані 
• Замовлення та доставка квитків на транспорт, події, до музеїв, кіно тощо
• Mastercard Concierge від компанії Mastercard за 400 грн/рік для карток рівня Platinum 
 та 1100 грн/рік для карток рівня World Elite

КАРТКА WORLD ELITE MASTERCARD (1000 ГРН/РІК) 
• Елітний сервіс та унікальні привілеї в будь-який час у будь-якому куточку світу 
• Сервісна картка Priority Pass за 1000 грн
• Можливість безкоштовно відвідувати бізнес-зали Маsterсard, розташовані в таких містах: 
 Київ, Будапешт, Бухарест, Відень, Прага, Москва, Тбілісі, Батумі, Кишинів
• Fast Line в аеропорту «Бориспіль» 



ПОВЕРНЕННЯ TAX FREE
До 19% за чеками Global Blue від вартості закордонних покупок

МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ УСІЄЇ РОДИНИ (ВІД 990 ДО 3540 ГРН/РІК)
• Невідкладна швидка допомога 
• Страхова сума до 80 000 грн на рік на кожного члена родини
• Медична допомога надається приватними та/або державними медичними закладами  
 («Борис», «Медіком», «Добробут», «Оберіг», «Віва», «Інто-Сана» та ін.)

ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (ВІД 144 ДО 288 ГРН/РІК)
• Організація екстреної медичної допомоги за кордоном, включаючи активний відпочинок
• Розмір відшкодування до 50 000 євро
• Для власників пакета діє спеціальна ціна на страхові поліси для членів родини
• Відшкодування витрат під час затримки рейсу або багажу, крадіжок або втрати документів

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Із кожної витраченої 1000 гривень по картці 5 гривень буде перераховано за рахунок банку
в обраний вами благодійний фонд: 

• «Карітас Київ» – допомога дітям із кризових, малозабезпечених родин, сиротам, людям  
 похилого віку, людям з інвалідністю, вимушеним переселенцям;
• «Щаслива лапа» – вирішення проблеми безпритульних собак гуманними методами,   
 співпраця з притулками, покращення життя безпритульних собак, допомога 
 в знаходженні загублених тварин, просвітницька робота зі школярами та студентами;
• «Помагаєм» – матеріальна, психологічна та юридична допомога хворим дітям, сиротам,  
 прийомним родинам і сім'ям у складних життєвих обставинах, соціалізація людей 
 з інвалідністю;
• «Серця майбутнього» – допомога дітям із вродженими вадами серця з усієї країни;
• «Давай допоможемо» – допомога самотнім пенсіонерам, дітям-сиротам, хворим людям 
 і безпритульним тваринам;
• «Об’єднання світових культур» – опіка над обдарованими дітьми, дітьми-сиротами,   
 дітьми з інвалідністю, дітьми учасників АТО та переселенців;
• «Таблеточки» – благодійний фонд, який захищає інтереси дітей з онкологічними   
 захворюваннями в Україні, надає адресну, психологічну, паліативну допомогу та системно  
 допомагає необхідними медикаментами, 2000 дітей отримали допомогу фонду на суму  
 понад 122 млн гривень;
• «Футбольні таланти» – популяризація футболу серед дітей.



СКЛАДОВІ ПРОГРАМ СТРАХУВАННЯ 

Річна вартість поліса

Вік застрахованого

Страхова сума на одного застрахованого

Швидка медична допомога

Невідкладна медична допомога

Виклик лікаря додому 

Діагностика та лікування критичних захворювань

Страхування від нещасного випадку 

Медичний супровід

Шунтування коронарної артерії, заміна чи відновлення клапанів серця, нейрохірургічне втручання, пересадка органів і тканин від прижиттєвого донора

Медична експертиза й уточнення діагнозу, складання детального плану лікування провідними фахівцями світу, вибір закордонної клініки для лікування, повна 
організація й оплата лікування за кордоном, подальше лікування застрахованого впродовж усього періоду участі в програмі

ІНДИВІДУАЛЬНІ
СІМЕЙНА

МЕДИЦИНА БЕЗ МЕЖ КОМФОРТ КОМФОРТ ДІТИ ФАМІЛЬНИЙ ЕЛІТ
до 18 років – 120 євро, 18–64 років – 300 євро,

пролонгація договору клієнтам від 64 років – 420 євро

1 місяць – 64 роки

2 млн євро

-

-

-

+

-

+

+

+

990 грн

18–70 років

30 тис. грн

+

+

+

+

+

+

-

-

1990 грн

1–17 років

30 тис. грн

+

+

+

+

+

+

-

-

3540 грн

1–70 років

80 тис. грн

+

+

+

+

+

+

-

-

990 грн

1–70 років

20 тис. грн

+

+

-

+

+

+

-

-



ПРОПОЗИЦІЇ
• Картка підкреслює професійний статус лікаря
• Перший рік користування пакетом послуг безкоштовне
• З другого року вартість пакета послуг – 300 грн/міс., плата не стягується при виконанні умов програми  
 Smart Pricing: середньоденні залишки на картці від 50 тис. грн/міс. або сума покупок карткою від 15 тис. грн/міс.
• Підвищені відсотки на залишки на рахунках

РАХУНОК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ
ДЛЯ ВЕДЕННЯ ПРИВАТНОЇ ПРАКТИКИ ЛІКАРЯ
• Безкоштовне відкриття рахунку 
• Безкоштовне обслуговування рахунку
• Безкоштовний переказ із 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

СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ
Страхує відповідальність лікаря перед своїми пацієнтами на суму 1 000 000 грн на рік, якщо він завдав шкоди 
здоров’ю пацієнта внаслідок ненавмисної помилки при здійсненні професійної діяльності, а саме під час: 
• встановлення діагнозу захворювання;
• надання рекомендацій при проведенні лікування;
• призначення лікарських препаратів;
• здійснення інших медичних маніпуляцій. 

ДОДАТКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ ЛІКАРІВ



ДОДАТКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ IT-СПЕЦІАЛІСТІВ

ПРОПОЗИЦІЇ
• Перший рік користування пакетом послуг безкоштовне 
• З другого року вартість пакета послуг – 300 грн/міс., плата не стягується при виконанні умов програми Smart Pricing:  
 середньоденні залишки на картці від 50 тис. грн/міс. або сума покупок карткою від 15 тис. грн/міс.
• Безкоштовне зарахування валюти без втрат на курсовій різниці
• Зарахування валюти по реєстру без підписання договору з відправником 
• Купівля валюти online
• Продаж іноземної валюти безготівковим шляхом на МВРУ без комісії
• Безкоштовне відкриття рахунку підприємця
• Безкоштовне зняття валюти з картки у відділенні ПРАВЕКС БАНКу
• Безкоштовне обслуговування рахунку підприємця
• Безкоштовний і легкий переказ коштів з рахунку підприємця на особисті рахунки та картки
• Безкоштовний випуск корпоративної картки
• Безкоштовні платежі в національній валюті з рахунку підприємця


