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Платіжні картки Тарифного плану «Еліт»

Mastercard World Elite

Основна картка UAH/USD/EUR - 1

Основна картка у валюті на вибір: UAH/USD/EUR

Mastercard World Elite

Додаткова картка*

Mastercard Platinum - безкоштовно
Додаткова картка*

Visa Platinum - безкоштовно
Додаткова картка*

*може бути оформленою на власника 

рахунку або додаткового держателя (тільки у 
валюті рахунку)

Додаткові картки на вимогу Клієнта (вартість 
відповідно до тарифів банку) у валюті рахунку

https://bank.com.ua/tarifi


Тарифний план «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 кредитного ліміту до 500 000 грн.

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


Тарифний план «Еліт»
картки Mastercard World Elite

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

терміналів D (стійка 48) і F (стійка 11) аеропорту «Бориспіль»

Fast Line - окремий коридор для проходження авіаційної безпеки та

паспортного контролю 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 1200 бізнес-залів аеропортів –

безлімітне безкоштовне відвідування

ПЛР-тестування на COVID-19 в аеропортах «Бориспіль» та «Одеса»

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

Одеси на попередні замовлення з преміальними картками Mastercard

Fast track – Italy (Venice, Rome, Sardinia)

Прокат автомобілів зі знижками та привілеями Avis, Hertz або Enterprise

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 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, стійка 48 і F, стійка 11



FAST LINE НА ВИЛІТ /НА ПРИЛІТ
- АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ», 
ТЕРМІНАЛИ D і F, у зоні міжнародних вильотів
ТЕРМІНАЛ D, у зоні вильотів по Україні, 2 рівень (на виліт)
- 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 6000 грн, за період 30+5днів



БЕЗКОШТОВНЕ ПЛР-тестування на COVID-19 в 
аеропорту «Бориспіль»

ЗАВЧАСНО ПЕРЕД ВИЛЬОТОМ З АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ», 
термінал B, окрема  будівля
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Умови доступу:
Держателі карток World Elite Mastercard® мають за  останні 30+5 днів (не 
враховуються останні 5 днів, а також вихідні  перед вильотом) перед вильотом 
здійснити за карткою транзакції на суму понад 6000 гривень.

Щоб отримати доступ:
1. Приїдьте у аеропорт «Бориспіль», термінал B та за 10 хвилин до приїзду
зателефонувати +38 (050) 415 09 09 співробітнику аеропорту, який зустріне Вас
2. Піднесіть картку до терміналу Mastercard. Дочекайтеся сигналу підтвердження.
3. Чекайте на результат тесту протягом 4-6 годин на електронну пошту.

Для вашого комфорту користуванням преміальними сервісами Mastercard® Ви  
можете звернутися у месенджері до бота-помічника @MastercardUkraine.

Не можете скористатися сервісом? Ось можливі причини:
• картка не активна;
• за останні 30+5 днів ви розрахувалися карткою на суму менше 6000 гривень;
• перевищено ліміт на кількість тестів на день – 1 раз на добу.



БЕЗКОШТОВНЕ ПЛР-тестування на COVID-19 в 
аеропорту «Бориспіль»

ПЕРЕД ВИЛЬОТОМ З АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ», термінал D, 3 поверх
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Умови доступу:
Держателі карток World Elite Mastercard® мають за  останні 30+5 днів 
(не враховуються останні 5 днів, а також вихідні  перед вильотом) 
перед вильотом здійснити за карткою транзакції на суму понад 6000 
гривень.

Щоб отримати доступ:
1. Оформлюйте запит на тестування на третьому поверсі терміналу D 
навпроти стійки № 48 Fast Line.

2. Піднесіть картку до терміналу Mastercard. Дочекайтеся сигналу 
підтвердження.

3. Чекайте на результат тесту протягом 4-6 годин на електронну 
пошту.

Для вашого комфорту користуванням преміальними сервісами 
Mastercard® Ви  можете звернутися у месенджері до бота-помічника 
@MastercardUkraine.

Не можете скористатися сервісом? Ось 
можливі причини:
• картка не активна;
• за останні 30+5 днів ви розрахувалися 

карткою на суму менше 6000
гривень;
• перевищено ліміт на кількість тестів на 

день – 1 раз на добу.



БЕЗКОШТОВНЕ ПЛР-тестування на COVID-19 в 
аеропорту «Бориспіль»

ПО ПРИЛЬОТУ В АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ», термінал D, 2 поверх
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Умови доступу:
Держателі карток World Elite Mastercard® мають за  останні 30+5 днів (не 
враховуються останні 5 днів, а також вихідні  перед вильотом) перед 
вильотом здійснити за карткою транзакції на суму понад 6000 гривень.

Щоб отримати доступ:
1. Оформлюйте запит на стійці тестування після проходження паспортного 
контролю.

2. Піднесіть картку до терміналу Mastercard. Дочекайтеся сигналу 
підтвердження.

3. Чекайте на результат тесту протягом 4-6 годин на електронну пошту. 
Негативний ПЛР-тест COVID-19 дозволяє уникнути 14-денного 
карантинного періоду.

Для вашого комфорту користуванням преміальними сервісами 
Mastercard® Ви  можете звернутися у месенджері до бота-помічника 
@MastercardUkraine.

Не можете скористатися сервісом? Ось 
можливі причини:
• картка не активна;
• за останні 30+5 днів ви розрахувалися 

карткою на суму менше 6000
гривень;
• перевищено ліміт на кількість тестів на 

день – 1 раз на добу.



БЕЗКОШТОВНЕ ПЛР-тестування на COVID-19 в 
аеропорту «Одеса»

ПО ПРИЛЬОТУ/ВИЛЬОТУ В АЕРОПОРТУ «ОДЕСА»

11

Аби скористатися послугою 
• Оформити запит на стійці тестування лабораторії CSD в залі прильоту
• Пред’явити картку World Elite Mastercard® (або мати телефон з токенізованою

карткою) та підтвердження вильоту чи прильоту співробітнику сервісу 
• Ввести PIN-код на екрані терміналу. Для верифікації на карті тимчасово буде 

заблокована 1грн. Блокування буде автоматично скасовано протягом декількох 
хвилин

• Пройти перевірку на витрати по пред'явленої карті за останні 30 + 5 днів (вихідні не враховуються). Загальна сума транзакцій повинна 
становити понад 6000 грн

• Здати тест
• Чекати на результат тесту протягом 24 годин на електронну пошту та в додатку «Дій вдома».

Умови доступу:
Держателі карток World Elite Mastercard® мають за  останні 30+5 днів (не 
враховуються останні 5 днів, а також вихідні  перед вильотом) перед вильотом 
здійснити за карткою транзакції на суму понад 6000 гривень.

Можуть здати  тест держателі карток Mastercard World Elite, які прилітають або збираються летіти, а також ті, які планують летіти 
найближчим часом, але не пізніше ніж через 48 годин. Результат тесту пасажири зможуть отримати протягом 24 годин. Сервіс працює 24/7.
ПЛР-тестування на коронавірус у міжнародному аеропорту «Одеса» проводить СSD Лабораторія. Тест триває не більше 15 хвилин. Мова 
дослідження –англійська. 
Для вашого комфорту користуванням преміальними сервісами Mastercard® Ви  можете звернутися у месенджері до бота-помічника 
@MastercardUkraine або отримати консультаційну підтримку співробітника сервісу за номером +380 (67) 218 53 24 (цілодобово).

https://www.csdlab.ua/covid 19/zdati plr test na covid 19 v aeroportu


Fast track у зоні вильоту– Italy (Venice, Rome, Sardinia)
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Швидка черга на проходження авіаційної 

безпеки у зоні вильоту в Італії (Венеції, Римі, 
Сардинії)

Для яких карт:
• World Elite Mastercard
• Platinum Mastercard

Додаткові умови:
Пред'явіть преміальну картку Mastercard і
посадковий талон.
Ім'я на карті і посадковому талоні має збігатися.

Повинна бути фізична картка (картка в
смартфоні не рахується).

Як скористатися:
Надати преміальну картку Mastercard і 
посадковий талон



Бізнес-зали Mastercard Україна

Для держателів наступних карток, емітованих в Україні: 
World Elite Mastercard

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 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 з батьками дітям до 16 років – Бориспіль/ 12 років – Київ (Жуляни)/ 4 років – Львів/ 2 
років - Харків.
Відвідування бізнес-зали безкоштовне потягом 3-х годин (за виключенням: Львів – 2-х годин, за 
додатковий час потрібно сплачувати окремо.
(вказане безкоштовне відвідування доступне один раз на добу)

Київ, аеропорт «Бориспіль»
Термінал D, 3-й/4-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



Торгові транзакції для 
користування аеропорт-
сервісами Mastercard, 
розраховуються:

ДЛЯ ВЛАСНИКІВ ДІЮЧИХ КАРТ WORLD ELITE MASTERCARD, ПОЧИНАЮЧИ З 31
ДНЯ З ДАТИ ЕМІСІЇ КАРТИ БАНКОМ НАСТУПНІ ТРАНЗАКЦІЇ ПО КАРТІ ВЗАГАЛІ НЕ 
ВРАХОВУЮТЬСЯ: 
• Покупки, що надалі повертаються або компенсуються 
• Зняття готівки за карткою в банкоматі або в касі банку
• Перекази залишків коштів, Р2Р, тощо
• Покупки за допомогою чеків (розрахункових чеків – розпорядження сплатити 
певну суму)
• Страхові премії
• Відсотки
• Будь-які комісії або збори
• Дорожні чеки
• Азартні ігри будь-якого виду (в тому числі платежі за можливість виграти 
приз) 
• Будь-які покупки в готівковій формі

ДЛЯ ВЛАСНИКІВ НОВИХ КАРТ ДОСТУПНИЙ 
WELCOME-ПЕРІОД ПРОТЯГОМ 30 ДНІВ З ДНЯ ЕМІСІЇ 
КАРТИ БАНКОМ !

тобто в період перших 30 днів з дня випуску
Банком карти необхідність в проведенні
розрахунків на суму від 6000 гривень, відсутня,
проте щоб скористатись сервісом аеропорту у цей
період необхідно мати активну карту із залишком
мінімум 1 грн. і ввести правильний ПІН-код на
екрані термінала. Із метою верифікації в цей
момент на картці буде тимчасово заблоковано 1
грн. (незалежно від валюти картки). Блокування
буде автоматично скасоване після надання
послуги.

за кожною карткою, яка використовується для 
отримання сервісу, окремо



Важливі питання щодо сервісів аеропорту

Маєте питання про продукти та сервіси

Mastercard? Mastercard-бот допоможе 

знайти відповіді на них, для цього: 

• перейдіть на

;

• повідомте боту свій номер телефону;

• оберіть пункт, який вас цікавить із 

меню бота. 

Як Mastercard здійснює розрахунок 

наявності транзакцій на суму від 6000 

гривень за останні 30+5?

Якщо welcome-період вичерпаний, у день 

користування лаунжем вираховується 

останніх 5 днів, надалі обирається 30 днів, 

за які Клієнт мав здійснити розрахунки на 

суму від 6000 гривень.

Які є можливості відвідання лаунжу

Mastercard, якщо мене супроводжує 

дитина віком понад встановлений 

правилами лаунжу або не держатель 

картки Mastercard World Elite / Platinum?

Вони можуть відвідувати лаунж разом з 

Вами, проте оплата послуг лаунжу буде 

здійснюватися за тарифами аеропорту.

Чому мені запропонували сплатити 

вхід до лаунжа Mastercard?

Відвідуючи лаунжі Mastercard 

необхідно перед відвіданням 

сповістити менеджера зали щодо 

використання саме терміналу 

Mastercard.

Чи зможу я користуватись сервісами 
аеропорту, якщо прізвище після зміни/ 
написання ім'я на картці і в посадковому 
талоні не співпадають (з-за одруження, 
тощо)?

Так. Клієнту може знадобитись пояснити 
причини, з яких дані відрізняються.

Чи необхідно пред'явити картку при 
використанні її за допомогою електронного 
гаманця (Google pay) або застосунку Apple 
pay в терміналі Mastercard?

Ні. Тільки посадковий талон.

https://www.facebook.com/MastercardUkraine/
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/features-benefits/facebook-bot.html


Lounge Key для Mastercard Word Elite
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loungekey.com/pivdennybank-worldelite

Безкоштовний безлімітний доступ в бізнес-зали Lounge Key 
на кожну карту Mastercard World Elite

1200 бізнес-залів Lounge Key в усьому світі доступні для 
відвідування 

візити з Platinum Mastercard тарифікуються 32 дол. США
реєстрація Platinum Mastercard за посиланням:      
https://www.loungekey.com/en/pivdennybank-platinum

https://loungekey.com/pivdennybank-worldelite
https://www.loungekey.com/en/pivdennybank-platinum


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 30 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

+

Страховик сплачує витрати на діагностику (при наявності підозри на COVID-19) та лікування COVID-19, медичну евакуацію та репатріацію тіла, наданих протягом 30 днів з моменту
набуття чинності Договором страхування в межах суми 3 000 у.о.
Оплата послуг щодо відшкодування вказаних витрат, пов’язаних із COVID-19 припиняється з 31 дня після набуття чинності Договором страхування, тобто з моменту перетину
кордону країни, з якої починається подорож.



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

Контакти консьєрж-сервісу:
телефон: 0 800 33 77 95; для дзвінків із-за кордону 067 401 77 95;
Telegram: @mastercard_concierge_bot;
Viber: mastercard_concierge_bot;
Whats App: 067 401 77 95;
E-mail:

mailto:info@mastercard-concierge.com
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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
Чат-бот 

Viber, 
Telegram, 
Messenger Facebook, 
на Сайті Банку

viber://pa/?chatURI=pivdennybank_bot
https://t.me/pivdennybank_bot
https://www.facebook.com/msg/bank.pivdenny/?show_interstitial=0&mdotme_uri=https://m.me/bank.pivdenny&handler=m.me&referer=https://bank.com.ua/
https://bank.com.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 Masterсard від банку «Південний» Ви маєте можливість стати учасником 
Програми винагород Mastercard, отримувати бали з розрахунку 1 бал за кожні 15 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/

Безцінні привілеї з Mastercard 

Для власників карток World Elite Mastercard https://www.mastercard.ua/content/mccom/uk-
ua/consumers/features-benefits/priceless-specials/world-elite-upd.html доступний каталог ексклюзивних послуг.

Програма Mastercard Більше Black 

Зареєструйтеся в програмі Mastercard Більше Black та отримайте знижки!
Для власників карток World Elite Mastercard https://bilshe.mastercard.ua/ua/black

https://mcrewards.bank.com.ua/
https://www.mastercard.ua/content/mccom/uk-ua/consumers/features-benefits/priceless-specials/world-elite-upd.html
https://bilshe.mastercard.ua/ua/black


ПРОКАТ АВТОМОБІЛІВ ЗІ ЗНИЖКАМИ ТА 
ПРИВІЛЕЯМИ
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Знижка
на оренду  автомобілю 
з Avis, Hertz або Enterprise
до 35%
Щоб скористатися пропозицією необхідно:

Забронювати автомобіль, зареєструвавшись на 
одному з зазначених нижче сайтів

оплатити карткою Mastercard World Elite

www.avispreferred.eu

www.hertz-europe.com/worldelite

з промокодом Mastercard World Elite

https://partners.rentalcar.com/pivdennyibank/

https://www.visaluxuryhotels.com/
http://www.avispreferred.eu/
http://www.hertz-europe.com/worldelite
https://partners.rentalcar.com/pivdennyibank/


Ваш 
фінансовий 
партнер


