Інформація
про істотні характеристики послуги "ПАКЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ALL INCLUSIVE"

START

ALL INCLUSIVE

Валюта

Страхування

BLACK EDITION

UAH, USD, EUR

Основна:
MC World Contactless до кожного карткового рахунку
Додаткова:
Благодійна картка «Срібна монетка»

Тарифи

Сервіси

ALL INCLUSIVE DE LUXE

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу
довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційний номер облікової картки платника податків)
документ, що підтверджує місце проживання фізичної особи

Документи необхідні для
оформлення

Платіжні картки

ALL INCLUSIVE ULTRA

Основні картки:
Основні картки:
три чипові платіжні картки MC World Contactless (одна безкоштовно три чипові платіжні картки MasterCard Platinum
картка до кожного карткового рахунку)
Contactless (одна картка до кожного карткового рахунку)
золота картка Visa Lady Card
Додаткові картки:
Додаткові картки:
безкоштовно три додаткові картки Visa Platinum (одна картка
безкоштовно три додаткові картки Visa Lady Card або
до кожного карткового рахунку)
три додаткові картки Visa Gold (одна картка до кожного
платинова картка Visa Lady Card
карткового рахунку)
благодійна картка «Срібна монетка»
благодійна картка «Срібна монетка»

Основні картки:
безкоштовно по одній чіповій платіжній картці Mastercard World
Black Edition до кожного з рахунків у гривні, доларах США та
євро.
Додаткові картки:
безкоштовно по одній картці Mastercard World Black Edition до
кожного з рахунків у гривні, доларах США та євро;
благодійна картка «Срібна монетка»;
картка VISA Platinum оплачується додатково.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/operations/all_inclusive/

•інтернет-банкінг UKRSIB online;
•послуга «Переказ коштів на
інший картковий рахунок через
банкомат»;
•послуга «Постійне доручення»;

•інтернет-банкінг UKRSIB online;
•послуга «Постійне доручення»;
•послуга «Переказ коштів на інший
картковий рахунок через банкомат».

•інтернет-банкінг UKRSIB online;
•послуга «Постійне доручення»;
•послуга «Переказ коштів на інший картковий рахунок
через банкомат»;
•послуга Star inform / Star inform+;

•інтернет-банкінг UKRSIB online;
•послуга «Постійне доручення»;
•послуга «Переказ коштів на інший картковий рахунок через
банкомат»;
•послуга Star inform / Star inform+.

•інтернет-банкінг UKRSIB online;
•послуга «Постійне доручення» — автоматичні перерахування з
карткового рахунку;
•послуга «Договірне списання» — автоматичне погашення
кредиту з карткового рахунку;
• «Переказ коштів на інший картковий рахунок через банкомат»;
• Star inform / Star inform+.

Добровільне медичне
страхування:
1) невідкладна
2) стаціонарна допомога;
3) медичний диспетчер.

Страхування майна держателя
платіжної картки:
1) втрата або викрадення картки;
2) втрата гаманця або сумки;
3) шахрайство.
Добровільне медичне страхування:
1) невідкладна стаціонарна допомога;
3) медичний диспетчер.

Страхування майна держателя платіжної картки:
1) втрата або викрадення картки;
2) втрата або викрадення документів;
3) викрадення гаманця або сумки;
4) шахрайство.
Медичне страхування виїжджаючих за кордон.
Добровільне медичне страхування:
1) невідкладна стаціонарна допомога;
2) медичний диспетчер.

Страхування майна держателя платіжної картки:
1) втрата або викрадення платіжної картки;
2) втрата або викрадення документів;
3) викрадення гаманця або сумки;
4) шахрайство.
Медичне страхування виїжджаючих за кордон.
Добровільне медичне страхування:
1) невідкладна стаціонарна допомога;
2) медичний диспетчер;
3) швидка медична допомога.

Страхування картки для фінансового захисту у випадках:
1) викрадення гаманця або сумки;
2) втрата або викрадення документів;
3) втрата або викрадення платіжної картки або документів;
4) шахрайства (в т.ч. «вішинг»).
Медичне страхування виїжджаючих за кордон, що включає
компенсацію до 300 євро у разі затримки авіарейсу, затримки та
знищення багажу, у разі втрати особистих документів, викрадення
орендованого спорядження
Добровільне медичне страхування:
1) невідкладна стаціонарна допомога;
2) медичний диспетчер;
3) швидка медична допомога.

Додаткові привілегії

1) +0,5% до відсоткової ставки за депозитом;
2) участь у Програмі «ОЧЕВИГОДА».

1) Спеціальні пропозиції — послуга швидкого проходження
авіаційної безпеки та паспортного контролю з сервісом Fast
Line та безкоштовне відвідування бізнес-зали Masterсard
Lounge в зоні міжнародних вилітів терміналу D аеропорту
Бориспіль;
2) Безкоштовне зняття готівки за кордоном у банкоматах
1) +0,5% до відсоткової ставки за депозитом;
банків–членів фінансової групи BNP Paribas Group та
2) участь у Програмі «ОЧЕВИГОДА»;
об'єднання Global ATM Alliance;
3) участь у програмі Колекція привілеїв від МasterCard;
3) Дисконтна програма «ОЧЕВИГОДА»;
4) можливість скористатись преміальними пропозиціями
4) Надійний помічник консьєрж–сервіс;
Visa.
5) +0,5% до відсоткової ставки за депозитом;
6) Колекція привілеїв МasterCard;
7) Преміальні пропозиції Visa;
8) Виділена лінія в інформаційно-довідковій службі
UKRSIBBANK.

1) Безкоштовне зняття готівки за кордоном у банкоматах
банків–членів фінансової групи BNP Paribas Group та об'єднання
Global ATM Alliance;
2) Дисконтна програма «ОЧЕВИГОДА»;
3) Надійний помічник консьєрж–сервіс;
4) +0,5% до відсоткової ставки за депозитом;
5) Колекція привілеїв МasterCard;
6) Преміальні пропозиції Visa;
7) Виділена лінія в інформаційно-довідковій службі
UKRSIBBANK;
8) Безкоштовна термінова доставка платіжної картки у відділення
банку;
9) Пріоритетний доступ до каси;
10) Book&work — кімнати для приватних зустрічей;
11) Депозитарні комірки, доступні лише Преміум-клієнтам.

