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Платіжні картки пакету послуг «Еліт»

Mastercard World Elite

Основна картка UAH/USD/EUR - 1

Visa Platinum*

Додаткова картка UAH/USD/EUR – 1

*може бути оформленою на додаткового 
держателя/довірену особу тільки у валюті рахунку

Обов'язкові картки (входять у вартість пакету)

Mastercard World Elite

Додаткова картка

Visa Platinum

Додаткова картка

Mastercard Platinum

Додаткова картка

Додаткові картки на вимогу Клієнта (вартість 
відповідно до тарифів банку) UAH/USD/EUR



Пакет послуг «Еліт»
Елітний сервіс і унікальні привілеї в будь-який час у будь-якому куточку світу для
найбільш вимогливих клієнтів.
Преміальні картки World Elite Mastercard у національній валюті/ євро/доларах 
США від банку «Південний»:

Символ високого статусу, відомий у всьому світі 

Виняткове обслуговування з індивідуальним сервісом 

Подорожування з комфортом

Відпочинок в найпрестижніших готелях світу

Найвищий рівень турботи, безпеки та конфіденційності

Обслуговування в Premium-зонах відділень банку

Персональний Premium-менеджер і виділена лінія зв'язку з операторами Контакт-центру

Підключення послуги Mastercard Concierge 24/7 пакет обслуговування Platinum

Оформлення полісу туристичного страхування від PZU для виїзду за кордон

Оренда індивідуальних банківських сейфів.

Підвищені проценти, що нараховуються на Ощадний рахунок.

Дистанційне управління коштами з сервісом «ПІВДЕННИЙ MYBANK» і смс-інформування MobiCard –

безкоштовно.

Можливість встановлення до 500 000 грн.

https://bank.com.ua/credit/credit-mryjka


Пакет послуг «Еліт»

Прискорена реєстрація та здача багажу без черги при вильоті за кордон з

терміналів D і F аеропорту «Бориспіль» (стійка 48)

Fast Line (на виліт/на приліт) - окремий коридор для проходження авіаційної

безпеки та паспортного контролю в зоні міжнародних вильотів у терміналах D

і F аеропорту «Бориспіль» і «Київ» (Жуляни)

Можливість відвідання бізнес-залів в аеропортах по всьому світові:

Mastercard в аеропортах Києва, Львова, Харкова, Батумі, Бішкеку,

Будапешту, Бухаресту, Відня, Кишиніві, Москви, Праги, Тбілісі

Lounge Key - доступ більш ніж до 1000 бізнес-залів аеропортів –

безлімітне безкоштовне відвідування до 31.12.2019 р.

Пакування багажу – безкоштовно 2 одиниці багажу на рік у аеропорту

«Бориспіль»

MyDutyFree – знижка до 15% у Duty Free в Борисполі, Жулянах і аеропорту

Одеси на попередні замовлення з преміальними картками Mastercard

Знижка 50% на трансфер від Uber (в/з аеропортів «Бориспіль» і «Київ»

(Жуляни))

Сервіси і послуги в аеропортах
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Послуга прискореної реєстрації на рейс та здачі багажу доступна держателям 
World Elite Mastercard

Щоб скористатися послугою, необхідно:

1. Надати картку й посадковий талон співробітнику стійки. Ім'я та прізвище 
пасажира на картці й талоні мають збігатися.

2. Увести PIN-код на екрані термінала. Із метою верифікації в цей момент на 
картці буде тимчасово заблоковано 1 грн. Блокування буде автоматично 
скасоване після надання послуги.

3. Додаткові умови доступу: для карток World Elite сервіс доступний за умови 
виконання держателем картки умови щодо здійснення транзакцій по 
картці на суму від 3000 грн, а з 8 серпня 2019 року на суму від 6000 грн, за 
період 30 + 5 днів.

ПРИСКОРЕНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЗДАЧА БАГАЖУ 

Актуальний список авіакомпаній можна :переглянути на сайті:
aeh.aero/forms2. Якщо у даному списку немає авіакомпанії, рейсом якої ви 
вилітайте, то послуга прискореної реєстрації на рейс та здачі багажу в 
аеропорту «Бориспіль» буде недоступна.

АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» ТЕРМІНАЛИ D і F, стійка 48



FAST LINE НА ВИЛІТ /НА ПРИЛІТ
АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ», 
ТЕРМІНАЛИ D і F, у зоні міжнародних вильотів
АЕРОПОРТ «КИЇВ» (ЖУЛЯНИ), 
ТЕРМІНАЛ А, у зоні міжнародних вильотів
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Fast Line - послуга прискореного проходження контролю на авіаційну безпеку та митного 
контролю без черги, для пасажирів міжнародних рейсів, що відлітають з аеропорту 
Бориспіль.

Послуга доступна держателям наступних карток Банку, емітованих в Україні: 

World Elite Mastercard
Platinum Mastercard (на виліт)

Щоб скористатися послугою, необхідно:
1. Піднести картку до зчитувального пристрою на брендованому турнікеті Fast Line, якщо 
ваша картка безконтактна, або вставити її в термінал для авторизації.
2. Увести PIN-код на екрані термінала. Із метою верифікації в цей момент на картці буде 
тимчасово заблоковано 1 грн. Блокування буде автоматично скасоване після надання 
послуги.
3. Додаткові умови користування: сервіс доступний за умови виконання держателем 
картки умови щодо здійснення транзакцій по картці на суму від 3000 грн, а з 8 серпня 2019 
року на суму від 6000 грн, за період 30+5днів



Бізнес-зали Mastercard Україна

Для держателів наступних карток, емітованих в Україні: 
World Elite Mastercard
Platinum Mastercard (Київ, Бориспіль - у зоні міжнародних вильотів)

Щоб отримати доступ до бізнес-зали Mastercard, необхідно:
Надати картку й посадковий талон співробітнику бізнес-зали. 
Увести PIN-код на екрані термінала. Із метою верифікації в цей момент на картці буде тимчасово 
заблоковано 1 грн. Блокування буде автоматично скасоване після надання послуги.

Додаткові умови доступу: 
для карток World Elite / Platinum: сервіс доступний за умови виконання держателем картки умови щодо 
здійснення транзакцій по картці на суму від 3000 грн, а з 8 серпня 2019 року на суму від 6000 грн, за 
період 30+5днів. 

Безкоштовно в бізнес-залі надається:
українська та закордонна преса;
чай, кава, їжа, слабоалкогольні та алкогольні напої;
стаціонарні комп’ютери з інтернетом, Wi-Fi, принтер, факсовий і копіювальний апарати;
кімната для паління.

Додатково:
Безкоштовний вхід дітям до 16 років – Бориспіль/ 4 років – Київ (Жуляни) з батьками.
Відвідування бізнес-зали безкоштовне потягом 3-х годин, за додатковий час потрібно сплачувати 
окремо.
(вказане безкоштовне відвідування доступне один раз на добу)

Київ, аеропорт «Бориспіль»
Термінал D, 3-й рівень, у зоні міжнародних вильотів
Термінал F, 2-й рівень, у зоні міжнародних вильотів
Термінал D, 2-й рівень, у зоні вильотів по Україні

Київ, аеропорт «Київ» (Жуляни)
Термінал А, 2-й рівень, у зоні міжнародних вильотів

Львів, аеропорт «Львів», у зоні міжнародних вильотів і вильотів по Україні
Харків, аеропорт «Харків», у зоні міжнародних вильотів



Бізнес-зали Mastercard у світі
Тільки для держателів World Elite Mastercard – безкоштовний 
доступ у бізнес-зали Mastercard у:

Батумі

Будапешт

Бухарест

Відень

Москва

Прага

Тбілісі

Бішкек

Кишинів



Lounge Key для Mastercard Word Elite
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Безкоштовний безлімітний доступ в бізнес-зали Lounge Key до 

31.12.2019 року на кожну карту Mastercard World Elite

1000 бізнес-залів Lounge Key в усьому світі доступні для 
відвідування 

візити з Platinum Mastercard тарифікуються 30  дол. США



Програма страхування для подорожуючих від PZU
Програма страхування VIP + спорт клас Е 0-75 років 75-80 років

Страхова сума по медичним витратам 50 000 євро
Страхова сума по страхуванню від НВ 30 000 грн.
Франшиза відсутня
Дія договору один рік

Територія дії
(окрім: України, країни громадянства, країни постійного місця проживання, зон збройних конфліктів та країн, які знаходяться 
під наглядом/санкцією ООН) 

Весь світ країни Шенгену

Кількість днів перебування 60 днів 30 днів
МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ:

Швидка медична допомога +
Невідкладна стаціонарна допомога +
Невідкладна  амбулаторно-поліклінічна допомога +
Невідкладна  допомога при ускладненні вагітності до 7-го місяця +
Невідкладна стоматологічна допомога 200 EUR

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ:
Транспортування за медичними показниками +
Репатріація (медична евакуація) із-за кордону +
Репатріація тіла із-за кордону +

Візит близького родича для відвідування застрахованої особи, що перебуває на стаціонарному лікуванні 600 EUR

Евакуація дітей до 14 років, які залишились без нагляду дорослої людини +
Поїздка співробітника, для заміщення Застрахованої особи у відрядженні 1 000 EUR

Дострокове повернення Застрахованої особи із-за кордону до місця постійного проживання у зв'язку зі смертю близьких родичів +

Витрати на повідомлення в Асистуючу компанію про страховий випадок 30 EUR
ПОСЛУГИ ТЕХНІЧНОГО АСИСТАНСУ:

Буксирування до найближчого місця ремонту 150 EUR
Доставка необхідних запасних частин 150 EUR
Втрата або крадіжка документів (ліміт) 200 EUR
Втрата або затримка багажу (ліміт) 300 EUR
Відміна або затримка авіарейсу більше ніж на 4 години (ліміт) 100 EUR
Відмова у видачі Візи (ліміт) 1 600 грн

Спорт Клас Е - перебування, відпочинок на гірськолижних курортах, заняття зимовими видами спорту, а також види спорту, які 
відносяться до "Sport class A, B, C, D"

+



Послуга Mastercard Concierge 24/7
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Персональний цілодобовий асистент для держателів 
преміальних карток

Інформація щодо: 
подорожей, 
адреси та телефонів
магазинів, лікарень чи
інших установ,
замовлення таксі,
пошуку товарів та послуг,
інформація про вистави,
заходи, спортивні події,
ярмарки та виставки,
рекомендації у виборі
ресторанів.

Допомога у пошуку послуг:
ділових (секретар або 
служба доставки), 
комунальних (сантехнік, 
електрик, няня, особистий 
тренер),
професійних (лікар або 
юрист). 

Доставка квітів, ліків, 
бронювання столиків в 
ресторанах, замовлення 
квитків.
Проактивні послуги на основі 
календаря (наприклад, запис 
на фітнес щосуботи на 9:00)

Повернення загубленого
багажу,

перевезення (наприклад,
оренда лімузину або
гелікоптера),

оренда житла на короткий
термін,

оренда авто

тощо.

Довідка Вказівки Подорожі

Детальна інформація за посиланням: mastercard.ua/uk-ua/consumers/features-benefits/concierge-service
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Глобальна служба підтримки клієнтів 
VISA (GCAS) забезпечує можливість 
отримання допомоги по термінових 
питаннях, пов’язаних з карткою Visa. 
За допомогою служби Клієнт може:

протягом 30 хвилин заблокувати ваш 
рахунок, щоб запобігти здійсненню 
шахрайських покупок (підтримка 
користувачів по всьому світу в режимі 
24/7);
отримати послугу заміни картки та 
відправлення її протягом 3 робочих днів;
отримати послугу екстреної видачі 
готівки в понад 270 000 пунктів по всьому 
світу.

Контактні номери телефонів:
Україна 0 800 30 57 97
з будь-якої країни світу +1 (303) 967 10 90 
(можливий дзвінок за рахунок абонента)

Медична довідкова служби для 
користувачів карток Visa Platinum (див. 
за посиланням 
https://cardholderbenefitsonline.com/)
У разі необхідності медична підтримка буде 
надана користувачу під час подорожі за 
межами країни. 
Сервіси, які можуть бути надані:

організація медичного транспортування 
та догляду
моніторинг стану та надання 
консультацій по дорозі
евакуація при необхідності 

Підтримка клієнтів 24/7
Глобальна служба підтримки 
клієнтів Mastercard (Global Mastercard)
- отримання допомоги у будь-якій точці 
світу по термінових питаннях, 
пов’язаних з карткою Mastercard. 
За допомогою служби Клієнт може:

отримати пораду на мові Клієнта
повідомити банк про втрату/крадіжку 
картки 
терміново перевипустити картку 
отримати терміновий аванс

В Україні: 
у надзвичайних ситуаціях 
зателефонуйте на номер Глобальної 
служби підтримки Mastercard в 
Україні: 0 800 30 30 07 (оплата може 
стягуватись оператором зв’язку) 

За межами України: 
завантажте файл зі списком 
екстрених телефонів в інших країнах 
за 
посиланням https://www.mastercard.u
a/uk-ua/consumers/get-support.html
телефон підтримки для дзвінків з 
США та країн, що відсутні в 
переліку: +1 636 722 7111 (оплата 
може стягуватись оператором 
зв’язку)

КОНТАКТ-ЦЕНТР Банку:
Для дзвінків по Україні 0 800 30 70 30
(безкоштовно)
Для дзвінків з-за кордону +380 482 30 70 
30
Для дзвінків Skype з сайту Банку 
bank.com.ua
Для листування через СДО «ПІВДЕННИЙ 
MYBANK» - Особистий кабінет –
Повідомлення – Створити повідомлення
Для листування через електронну пошту 
307030@pivdenny.ua



Додаткові привілеї та можливості від Mastercard

Програми лояльності MasterCard

Програма винагород Mastercard

Програма винагород від Mastercard – це унікальний спосіб отримувати винагороди за оплату товарів та 
послуги в магазинах та мережі Інтернет в Україні та за кордоном.
З картками World Elite / Platinum Masterсard від банку «Південний» Ви маєте можливість стати учасником 
Програми винагород Mastercard, отримувати бали з розрахунку 1 бал за кожні 10 грн., витрачені на будь-які 
покупки сплачені карткою, та обмінювати їх на приємні подарунки з преміального каталогу.
Перевірити баланс накопичених балів необхідно в своєму особистому кабінеті за посиланням: 
https://mcrewards.bank.com.ua/

Mastercard Більше Black 

Зареєструйтеся в програмі Mastercard Більше Black та отримайте знижки!
для власників ПК MC World Elite / Platinum https://bilshe.mastercard.ua/ua/black (на сторінці також доступний 
стандартний каталог пропозицій Mastercard Більше).



Додаткові привілеї та можливості від Visa
Страхові сервіси Visa

Подовжена гарантія

Додатковий строк тривалістю до 24 місяців до гарантії від виробника

Франшиза з кожної одиниці становитиме $50

Захист покупок

Страхування від втрати, крадіжки або випадкового пошкодження товару протягом 90 днів з моменту покупки. 

Мінімальна вартість застрахованого товару становить $ 100 з урахуванням ПДВ. Франшиза з кожної одиниці 
становитиме $ 50. 

На одну покупку
На кожен випадок Ліміт на рік

$ 1 500  $5 000 $20 000

Максимальний ліміт на одну 
покупку

Ліміт на рік

$1 500 $ 5000
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Порівняння пакетів 
послуг «Еліт» та 
«Престиж»

1 – щодо інших додаткових карток – див. відповідні привілеї МПС пакету послуг «ПРЕСТИЖ»

Пакет послуг ПРЕСТИЖ ЕЛІТ 

Преміальна картка МПС Mastercard / Visa  
з чипом та технологією безконтактної оплати –  
Contactless payment 
 
Клас картки 

 
 

PLATINUM 

 
 

MC World Elite 

Термін дії картки 5 років 1 рік 

Валюта рахунку UAH, USD, EUR (на вибір) V V 

Основна картка  (МПС на вибір) 2000 грн/ 300 грн – ЗП картки 8000 грн 

Додаткова картка Gold - Безкоштовно/ 
Platinum - 500 грн/ 300 грн – ЗП 

картки 

Обов’язково  
Visa Platinum – 1 шт. 

Безкоштовно 
Щомісячна плата за обслуговування при відсутності розрахунків 
у торгівельно-сервісній мережі та мережі Internet 

до  8000 грн - 70 грн до  50000 грн - 500 грн 

Терміновий випуск / переоформлення картки Безкоштовно Безкоштовно 

Додаткові послуги PLATINUM 
Mastercard 

PLATINUM Visa World Elite 
Mastercard 

Страхування здоров’я при виїзді за кордон  
(страхова сума/кількість днів за кордоном) 

Безкоштовно/ 1000 грн – ЗП 
картки 

30 000 EUR/ 90 днів 

Безкоштовно 
 

50 000 EUR/ 60 днів 

Послуга Консьєрж-сервіс V V 
Оренда банківських сейфів V V 

Відвідування залів Lounge Key по всьому світу (по одній картці 
протягом 1-го календарного року)  

30 дол. США 
2 безкоштовних 
візити, надалі – 

27 дол. США 

безкоштовні візити до 
31.12.2019, надалі – 30 

дол. США 
Привілеї для карток МПС Mastercard    

Доступ до 
лаундж-
зони 
Mastercard 
в 
аеропортах: 

для міжнародних рейсів в аеропорту Бориспіль м. 
Київ (термінал D і F) 

V Х V 

для внутрішніх рейсів в аеропорту Бориспіль м. 
Київ 

Х Х V 

для міжнародних рейсів в аеропорту Жуляни м. 
Київ 

Х Х V 

для міжнародних рейсів в аеропорту м. Львів  Х Х V 
для внутрішніх рейсів в аеропорту м. Львів Х Х V 
для міжнародних рейсів в аеропорту м. Харків Х Х V 
для аеропортів у європейських столицях (Москва, 
Будапешт, Бухарест, Відень, Прага, Тбілісі, Батумі, 
Бішкек, Кишинів) 

Х Х V 

Послуга швидкої здачі багажу у аеропорту Бориспіль Х Х V 
Послуга реєстрації на рейс у аеропорту Бориспіль Х Х V 
Послуга 
Fast Line у аеропорту 
Бориспіль і Жуляни: 

на виліт V Х V 

на приліт Х Х V 

Програма винагород Mastercard V Х V 

Програма Mastercard Більше V Х V 

Знижки за програмою «Безцінні привілеї з Mastercard®» 
www.master

card.ua 
Х www.mastercard.ua 

Привілеї для карток МПС Visa   Додаткова картка1  

PLATINUM Visa 

Упаковка багажу у аеропорту Бориспіль 2 рази на рік  Х V V 

Трансфер зі знижкою -50% від UBER в/з аеропортів Бориспіль і 
Київ (Жуляни) 

Х V V 

Захист покупок, подовжена гарантія  Х V V 

Знижки за програмою Visa Luxury Hotels Collection 
Х www.visaluxuryh

otels.com 
www.visaluxuryhotels.com 

Знижки за програмою Світ Привілеїв Visa  Х www.visa.com.ua www.visa.com.ua 
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Ваш 
фінансовий 
партнер


