
Шановний клієнте!
Ласкаво просимо у 
світ привілеїв з 
банком «Південний». 



Термінові питання

Тарифний план «Еліт»

 Ваш персональний менеджер

 Консьєрж-сервіс:
• телефон: 0 800 33 77 95; 

з-за кордону 067 401 77 95;
• Telegram: @MastercardConcierge_bot;
• Viber: mastercard_concierge_bot;
• Whats App: 067 401 77 95;
• E-mail: info@mastercard-concierge.com

 Центр клієнтської підтримки:
0 800 30 70 30

• з-за кордону +380 482 30 70 30
• листування через СДО «ПІВДЕННИЙ 
MYBANK» - Особистий кабінет –
Повідомлення – Створити повідомлення
• E-mail: 307030@pivdenny.ua
• Чат-бот  у каналах

Viber, 
Telegram, 
Messenger Facebook, 
на Сайті Банку

 Тарифи Банку bank.com.ua/tarifi

mailto:info@mastercard-concierge.com
https://my.bank.com.ua/ifobsClientPivd/LoginForm.action
mailto:307030@pivdenny.ua
https://tinyurl.com/pivdenny-bot-viber
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/
https://bank.com.ua/tarifi


Бізнес-зали 
в Україні

FastLine ПЛР-Тест

MyDutyFree Бізнес-зали 
в Європі

LoungeKey

Mastercard
Chatbot

Привілеї за 
кордоном

Привілеї в 
Україні

Mastercard
Більше

Локальні 
пропозиції

Страхування 
за кордоном



Лаунджі та Фастлайн в Україні
Всі сервіси доступні за замовченням, при 
умові виконання правил: наявні транзакції за 
карткою на суму понад 6000 грн. за останні 
30+5 днів до подорожі
(не враховуються останні 5 днів та вихідні 
перед подорожжю)

Термінал D Київ
(Жуляни)

Львів Харків

Внутрішній 
лаундж

Міжнародний 
лаундж

Міжнародний 
лаундж

Міжнародний 
лаундж

Міжнародний 
лаундж

Внутрішній 
лаундж

Швидка
реєстрація і 
здача багажу

Фастлайн на 
виліт

Фастлайн на 
приліт

Фастлайн на виліт 
внутрішній
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Фастлайн на 
виліт

Фастлайн на 
приліт

Детальніше

Після випуску картки підключається Welcome-
період, що доступний протягом 37 днів. Щоби 
скористатися сервісами в аеропорту 
«Бориспіль» в цей період, необхідно мати 
активну картку із залишком щонайменше 1 
грн і ввести правильний PIN-код

https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/travel/mastercard-lounges.html


ПЛР-тестування
в аеропорту 
«Бориспіль»

Зона прильоту, термінал D, 2 поверх
Щоб скористуватись послугою по прильоту, необхідно:

01 Оформити запит на стійці
тестування після проходження 
паспортного контролю

02 Пред'явити картку Mastercard World 
Elite співробітнику аеропорту для 
здачі тесту

03 Очікувати на результат тестування 
протягом 4-6 годин на електронну 
пошту*

Термінал В, окрема будівля
Щоб скористуватись послугою заздалегідь 
до вильоту, необхідно:

01 За 10 хвилин до приїзду в Бориспіль, 
термінал В, подзвонити +38 
(050)4150909 співробітнику 
аеропорту, який Вас зустріне

02 Пред'явити картку Mastercard World 
Elite і посадковий квиток, після 
цього здати тест

03 Очікувати на результат тестування 
протягом 4-6 годин на електронну 
пошту*

Зона вильоту, термінал D, 3 поверх
Щоб скористуватись послугою в день вильоту, необхідно:

01 Оформити запит на тестування на 
третьому поверсі термінала D
навпроти стійки № 48 Fast Line

02 Пред'явити картку Mastercard World 
Elite і посадковий квиток 
співробітнику аеропорту, після 
цього здати тест

03 Очікувати на результат тестування 
протягом 4-6 годин на електронну 
пошту*

*Негативний ПЛР-тест COVID-19
дозволяє уникнути 14-денного
карантинного періоду. Тест триває
не більше 15 хвилин. Мова
дослідження – англійська.
Встановіть додаток для контролю
самоізоляції «Дій вдома» та
чекайте сповіщення про
скасування режиму.

Деталі дізнавайтеся у чат-бота
@MasteracrdUkraine Facebook або
у співробітника сервісу Fast Line за
номером: +38(050)4150909
(цілодобово), а також за
посиланням:
https://www.mastercard.ua/uk-
ua/personal/travel/plr-na-covid-
19.html

https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/travel/plr-na-covid-19.html


Експрес-тест на виявлення антигена COVID 19*
в аеропорту «Бориспіль», термінал D, 3 рівень

Для вашого комфорту користуванням 
преміальними сервісами Mastercard® Ви  
можете звернутися у месенджері до бота-
помічника @MastercardUkraine Facebook або у 
співробітника сервісу за номером:
+380 (50) 415 09 09 (цілодобово).
Більше інформації за посиланням: 
https://testcovid19.com.ua/

По вильоту 
Щоб скористуватись послугою, необхідно:

01 Оформити запит на тестування на третьому поверсі терміналу D у зоні реєстрації біля 
стійки № 48 Fast Line .
Важливо! Доступний лише один тест перед вильотом: або тест на антиген, або ПЛР
тест

02 Пред'явити посадковий талон та картку Mastercard World Elite співробітнику аеропорту 
для здачі тесту. Піднесіть картку до термінала Mastercard. Дочекайтеся сигналу 
підтвердження. Здайте тест

03 Очікувати на результат тестування протягом 20 хвилин**

*** Будь ласка, ретельно 
перевіряйте, чи є у списку 
доступних за наявності експрес
тесту обрана вами країна 
перебування. Тест триває не 
більше 15 хвилин. Мова
дослідження англійська.

**Отримайте результат на 
електронну пошту. У разі 
необхідності отримання оригіналу 
звертайтесь до пункту забору

https://testcovid19.com.ua/


ПЛР-тестування
в аеропорту «Одеса»

По прильоту/ вильоту 
Щоб скористуватись послугою, необхідно:

01 Оформити запит на стійці
тестування лабораторії CSD в залі 
прильоту

02 Пред'явити картку Mastercard World 
Elite співробітнику аеропорту, після 
цього здати тест*

03 Очікувати на результат тесту 
протягом 24 годин на електронну 
пошту та в додатку «Дій вдома»

*Негативний ПЛР-тест COVID-19
дозволяє уникнути 14-денного
карантинного періоду. Тест триває не
більше 15 хвилин. Мова дослідження –
англійська. Встановіть додаток для
контролю самоізоляції «Дій вдома» та
чекайте сповіщення про скасування
режиму.

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), а також за
посиланням:
https://www.mastercard.ua/uk-
ua/personal/travel/plr-na-covid-19.html

https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/travel/plr-na-covid-19.html


ПЛР-тестування
в аеропорту «Харків»

По прильоту/ вильоту 
Щоб скористуватись послугою, необхідно:

01 Оформити запит на тестування на касі 
№20 термінала А, 1-й поверх, у 
медичному центрі «Панацея XXI століття». 
Для оформлення потрібно або самостійно 
заповнити анкету на касі № 20, або 
звернутися з уже заповненою анкетою, яку 
можна завантажити на сайті аеропорту 
«Харків», або відcканувавши QR-code

02 Пред'явити картку Mastercard World
Elite та підтвердження вильоту чи 
прильоту співробітнику аеропорту

03

Очікувати на результат тесту 
протягом 24 годин на електронну 
пошту та в додатку «Дій вдома»

Ввести PIN--код на екрані терміналу. Для 

верифікації на картці тимчасово буде 
заблокована 1 грн. 
Блокування буде автоматично скасовано 
протягом декількох  хвилин

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

Здати тест*

04

05

06

*Негативний ПЛР-тест COVID-19
дозволяє уникнути 14-денного
карантинного періоду. Тест триває не
більше 15 хвилин. Мова дослідження –
англійська. Встановіть додаток для
контролю самоізоляції «Дій вдома» та
чекайте сповіщення про скасування
режиму.

Для вашого комфорту користуванням
преміальними сервісами Mastercard®
Ви можете звернутися у месенджері до
бота-помічника @MastercardUkraine,
або у співробітника сервісу за
номером: +380937377756 (цілодобово),
а також ознайомитись детальніше за
посиланням:
https://www.mastercard.ua/uk-
ua/personal/travel/plr-na-covid-19.html

https://panacea.kharkov.ua/test-na-covid-19/
https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/travel/plr-na-covid-19.html


Замовляйте товари 
в додатку 
MyDutyFree та 
отримуйте

знижку 15%

при оплаті карткою 
Mastercard

введіть промокод
MCPREMIUM

Знижка 15% застосовується до товарів в корзині.
Акція діє до 31 грудня 2021 року.

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



Лаунджі Mastercard в 
Європі

Прага, Чехія
аеропорт ім. Вацлава Гавела, 
термінал 1

Будапешт, Угорщина
аеропорт ім. Ференца Ліста, 1-й 
поверх терміналу SkyCourt

Кишинів, Молдова
Міжнародний аеропорт 
Кишинева

Бухарест, Румунія
аеропорт ім. Анрі Коанда, 1-й 
поверх, зона міжнародних вильотів

Санкт-Петербург, Росія аеропорт 
«Пулково», термінал 1

Відень, Австрія
аеропорт Швехат
(три бізнес-зали)

Батумі, Грузія
Міжнародний аеропорт Батумі, 
поверх міжнародних вильотів

Тбілісі, Грузія
аеропорт ім. Шота Руставелі

Москва, Росія 
аеропорт «Шереметьєво», 
термінал Е

Для вашого комфорту користуванням преміальними сервісами Mastercard® Ви можете
звернутися у месенджері до бота-помічника @MastercardUkraine або отримати консультаційну
підтримку співробітника консьєрж-сервісу, а також ознайомитись з інформацією за посиланням:
https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/travel/mastercard-lounges.html

https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/travel/mastercard-lounges.html


Понад
1100 бізнес-залів

Безкоштовне відвідування 
для держателів карток
Mastercard World Elite

32 USD за гостя або з 
карткою Mastercard Platinum

Бізнес-зали 
Lounge Key 
по всьому світові

Перевірити 
наявність бізнес-
залу в аеропорту

Прийти в бізнес-
зал в аеропорту*

Надати картку** Насолоджуватись 
відвідуванням 
бізнес-залу

* Якщо Клієнт приходить не один, а з гостем, який хоче пройти по 
своїй карті, про це необхідно обов'язково повідомити менеджеру 
зала.
** Якщо Клієнт приходить один, необхідно переконатися, що 
менеджер залу не включив відвідування залу гостем.

Lounge Key реєстрація кожної картки Mastercard World Elite у web-версії за посиланням: 
https://loungekey.com/pivdennybank-worldelite
Lounge Key реєстрація кожної картки Mastercard Platinum у web-версії за посиланням: 
https://loungekey.com/pivdennybank-platinum
Завантажити мобільний додаток Lounge Key в App Store за посиланням 
https://apps.apple.com/gb/app/loungekey/id808810002
Завантажити мобільний додаток Lounge Key в Google Play за посиланням 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loungekey.android

https://loungekey.com/pivdennybank-worldelite
https://loungekey.com/pivdennybank-platinum
https://apps.apple.com/gb/app/loungekey/id808810002
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loungekey.android


Mastercard-бот в FB Messenger  
@MastercardUkraine

Детальніше за посиланням:
https://www.facebook.com/MastercardUkraine/

Можливості

Перевірка додаткових 
можливостей по карті

Пошук бізнес-залів 
Mastercard в 
аеропортах світу

Попереднє 
замовлення товарів 
в MyDutyFree

Управління 
картками в 
masterpass-гаманці

Зв’язок з гарячою 
лінією Mastercard

Пропозиції від 
міжнародних 
партнерів

Перейдіть на сторінку 
Mastercard у Facebook

Натисніть на кнопку 
«Надіслати 
повідомлення», щоб 
відкрити бота,

або знайдіть Mastercard-
бот у додатку Messenger.

До Facebook-сторінки 
Mastercard

Повідомте боту свій 
номер телефону

За ним він отримає доступ 
до загальної інформації 
про ваші картки та сервіси 
Mastercard, якими ви 
користуєтеся. 

Номер телефону потрібно 
підтвердити за 
допомогою перевірочного 
коду з СМС.

Оберіть пункт, який вас 
цікавить із меню бота

У відповідь бот надішле
всю необхідну 
інформацію.

Як користуватись

https://www.messenger.com/t/MastercardUkraine
https://www.facebook.com/MastercardUkraine/
https://www.facebook.com/MastercardUkraine/
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Страхування для подорожуючих від PZU

(за бажанням, сплачується окремо)

Страхова сума до
50 000 EUR

Кількість днів перебування за кордоном
від 30 до 90

Територія дії
весь світ (до 74 років, з 74 до 89 – країни Шенгенської зони)
окрім: України, країни громадянства, країни постійного місця 
проживання, зон збройних конфліктів та країн, які знаходяться під 
наглядом/санкцією ООН

Sport class на вибір: Е або Д
Sport class Е - перебування, відпочинок на гірськолижних курортах, заняття зимовими 
видами спорту, а також види спорту, які відносяться до "Sport class" A, B, C, D
Sport class D - керування Застрахованою особою двоколісними транспортними засобами, 
перебування Застрахованої особи у якості пасажира двоколісного транспортного засобу; 
парашутний спорт, дельтапланеризм, авто- і мотоспорт, будь- які стрибки за допомогою 
спеціальних засобів (еластичний трос, трамплін тощо), рафтинг, серфінг, вітрильний спорт, 
водні лижи, тощо, за виключенням зимових видів спорту

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.

Асистанс:
Контакт-центр: +380 44 225 25 01
E-mail: claim@calltravel.eu
Viber: +38 098 071 45 72

mailto:claim@calltravel.eu


Прокат автомобілів

Готелі

Деталі

Період

Додаткові 
умови

Як 
користуватись

Членство в
Hertz gold plus rewards:
• До 10% знижка
• Підвищення класу автомобіля
• Додатковий водій
• Фастлайн на прийом та здачу 

автомобіля

Членство в
Avis Preffered:
• До 35% знижка
• Безкоштовне підвищення 

класу автомобіля
• Фастлайн на прийом та 

здачу автомобіля

Знижка 10%
на всі бронювання

Знижка 10%
на всі бронювання

На постійній основі На постійній основі До 31 березня 2022 До 31 березня 2022

Розповсюджується 
на всі бронювання

Розповсюджується 
на всі бронювання

Розповсюджується 
на всі бронювання

Розповсюджується 
на всі бронювання

Промо-код
795089

Промо-код
Mastercard World Elite

Промо-код
M003700

Привілеї за кордоном

Деталі

Період

Додаткові 
умови

Як 
користуватись

До 31 березня 2021 До 31 березня 2021 До 31 грудня 2021

Промо-код
MASTERCARD8

Знижка до 8%
на бронювання
в незалежних та місцевих 
готелях

Для всього бронювання
в незалежних та місцевих 
готелях

Преміум-пропозиція
4 ночі за ціною 3

Безкоштовний статус
Elite I Prefer

Застосовується при онлайн-
бронюванні на сайті 
preferredhotels.com

Для обрання коду тарифу
MKTMPE

Преміум-пропозиція
3 ночі за ціною 2

Поширюється на всі готелі в 
Індії, Індонезії та ОАЕ

Забронюйте до 30 вересня 2021, 
на строк до 31 грудня 2021

Інші пропозиції

Детальніше Детальніше Детальніше

Реєстрація Реєстрація

Детальніше

Детальніше Детальніше Детальніше

https://preferredhotels.com/
https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/travel/travel-offers.html
https://www.mastercard.ua/content/dam/mccom/uk-ua/documents/Hertz_Gold_Plus_Rewards.pdf
https://www.avisworld.com/worldelite
https://www.enterprise.com/en/car-rental.html
https://member.avisworld.com/worldsignia
https://partners.rentalcar.com/pivdennyibank/
http://www.budget.com/
https://ua.hotels.com/
https://preferredhotels.com/offer/mastercard-premium-offer
https://oberoihotels.com/alliances/mastercard


15

Привілеї за кордоном

Щоб скористатися знижкою потрібно:

Перейти для  бронювання за унікальним посиланням 

Mastercard

Забронюйте автомобіль через Rentalcars.com

Сплатіть за допомогою картки Mastercard.

Пропозиція дійсна для оренди заброньованої автівки до 

01.03.2023

01

02

03

04

Компанія 
Rentalcars.com — це 
частина корпорації 
Booking Holdings Inc, 
світового лідера у 
сфері онлайн-сервісів 
та надання супутніх 
послуг для туристів. 

https://www.rentalcars.com/?affiliateCode=mastercard207&enabler=mceu&adplat=local


Привілеї в Україні

Пропозиції від 
Партнерів в 
Україні

Безцінні привілеї з Mastercard World Elite

Пропозиції та акції

https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/priceless-specials/world-elite.html
https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/offers-and-promotions.html


Програма лояльності 
Mastercard Більше

Програма лояльності від Mastercard та банку «Південний» –
це унікальний спосіб отримувати винагороди за оплату 
товарів та послуги в магазинах та мережі Інтернет в Україні 
та за кордоном.
Бали автоматично зараховуються на рахунок учасників 
програми після здійснення оплати.
Зареєструйтеся в програмі Mastercard Більше, додайте свої 
картки Mastercard та отримайте знижки! 

Реєстрація та вхід:
https://bilshe.mastercard.ua/

https://bilshe.mastercard.ua/
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-50% на поїздки 
в/з аеропорта з 
Uklon

Щоб скористатися знижкою потрібно:
Завантажити мобільний додаток Uklon за посиланням нижче:
- для Android
- для IOS
Знижка надається 4 рази (2 рази до аеропорту та 2 рази з 
аеропорту) до кожного з аеропортів протягом одного місяця.
Доступні аеропорти: Бориспіль, Київ, Одеса, Дніпро, 
Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків). 
Максимальна кількість поїздок – 28 на місяць.
Максимальний розмір знижки на 1 поїздку не більш ніж 2000 
грн.
Знижка надається автоматично під час здійснення поїздки.

Акція триватиме по 31 грудня 2021 р. 

Деталі на Сайті банку

01

02

03

04

05

06

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.uklontaxi&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ua/app/uklon-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8/id654646098?l=ru
https://bank.com.ua/news/minus-50-na-poyizdki-v-aeroport-ta-nazad-z-premialnimi-mastercard


Промо з розіграшом 
квитків і безцінного 
досвіду на найбільших 
фестивалях України

Локальні 
спонсорські активи

Детальніше

https://bilshe.mastercard.ua/


Ваш 
фінансовий 
партнер


