Інформація
про істотні характеристики послуги "ПАКЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ LE GRAND_SCP"

LE GRAND_SCP
суб`єктів господарювання та рахунків їхніх співробітників - фізичних осіб
Документи необхідні для
оформлення

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

Валюта

UAH, USD, EUR

Платіжні картки

Основна картка:
безкоштовно платіжна картка MC World Contactless до кожного карткового рахунку
Додаткові картки:
1). безкоштовно додаткова картка до карткового Рахунку в національній валюті, яка включена у вартість Тарифного плану (MC World Elite Contactless, Visa Infinitе, MC Platinum "Лінза"
Contactless, Visa Platinum, MC World "Klimt" Contactless, Visa Gold);
2). безкоштовно додаткова картка до карткового Рахунку в іноземній валюті, яка включена у вартість Тарифного плану (MC Platinum "Лінза" Contactless, Visa Platinum, MC World
"Klimt" Contactless, Visa Gold)

Тарифи

https://pbs.ukrsibbank.com/common/upload/PrivateBanking/Taryfy_Le_Grand.pdf

Сервіси

Страхування

Додаткові привілегії

•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+;
• постановка картки в stop-list (локально);
• послуга "Міні-виписка по SMS-запиту";
1). Страхування власника картки за програмою FinProtect на суму 200 тис. грн.:
- шахрайські операції, викрадення ПК; оплата ПК в торгово-сервісній мережі; операції без присутності ПК;
- фармінг, фішинг, скімінг та білий пластик – крадіжка реквізитів ПК та створення її дублікату.
2). Медичне страхування виїжджаючих за кордон "Elite" на суму EUR 70 тис.:
- добровільне страхування медвитрат; відповідальність перед 3-ми особами; захист у разі ДТП; швидка невідкладна, стаціонарна та амбулаторна допомога;
- медтранспортування і евакуація; стоматологічна допомога; акушерсько-гінекологічна допомога;
- оплата ліків за призначенням лікаря; затримка/відміна рейсу; втрата багажу, документів, спортспорядження; травми при занятті спортом.
3). Медичне страхування та страхування здоров'я на випадок хвороби (на території України) за програмою "Medical Help" на суму 100 тис. грн.:
- медичне страхування; страхування здоров'я на випадок хвороби; швидка медична тополога; невідкладна стаціонарна допомога;
- діагностика критичних захворювань; вакцинація від грипу - 1 раз/рік; підбір лікувально-профілактичного закладу; пошук лікарів-спеціалістів;
- пошук медпрепаратів в аптеках; медичний диспетчер - без обмежень.
4). Туристичне страухвання власників карт VISA Infinite та 5 членів сім'ї при виїзді за кордон на суму 1 млн. дол.:
- нещасний випадок під час подорожі; госпіталізація, евакуація і репатріація, лікарняні виплати; витрати на немовлят, народжених внаслідок ускладнення вагітності;
- невідкладна стоматологічна допомога; евакуація і репатріація в Країні проживання; затримка рейсу, скасування і скорочення терміну подорожі/відмова від подорожі;
- затримка багажу, викрадення речей, втрата особистого майна, грошові кошти, страхування придбаного майна; страхування особистої відповідальності, юридичні витрати за кордоном;
- звільнення від зобов’язань у випадку пошкодження внаслідок ДТП із арендования автомобілем.
5). Новинка: медичне страхування клієнтів Рersonal Banking в Україні на суму 80 тис./100 тис. грн.:
- швидка, невідкладна, планова стаціонарна медична допомога; пошук медпрепаратів, доставка, оплата; амбулаторно-поліклінічна допомога: в умовах поліклініки, лабораторна
діагностика, медична документація, вдома чи в офісі, денний стаціонар, фізіопроцедури.
6). Страхування автомобілів КАСКО від СК "ARX".
7). Оформлення полісів страхування ОСЦПВ власників авто.
1. Послуга MasterCard Консьєрж від компанії MasterCard – інформаційна підтримка та організаційна допомога, яка працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень по всьому світі.
2. Послуга VISA Консьєрж від компанії VISA – інформаційна підтримка та організаційна допомога, яка працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень по всьому світі.
3. Чат-бот - інформаційна підтримка від компанії MasterCard.
4. Чат-бот - інформаційна підтримка від компанії VISA.
5. Сервіс Lounge Int. від компанії MasterCard - пріоритетний доступ до VIP-залу в аеропортах України та світу (понад 1000 залів).
6. Сервіс Бізнес-зали в аеропортах України та світу від компанії MasterCard (більше 10 залів).
7. Сервіс Fastline Departure від компанії MasterCard - проходження авіаційної безпеки та паспортного контролю без черг, через окремий коридор в аеропорті Бориспіль.
8. Безкоштовне пакування багажу в аеропорту Бориспіль від компанії MasterCard.
9. Знижка 50 % на таксі UBER на поїздки з/до аеропорту Бориспіль та Київ від компанії VISA.
10. Безкоштовне зняття готівки за кордоном у банкоматах банків–членів фінансової групи BNP Paribas Group та об'єднання Global ATM Alliance.
11. Колекція привілеїв МasterCard.
12. Депозитарні скриньки, доступні лише клієнтам Personal Banking.
13. Інвестиційне обслуговування: інвестиції за кордон, ОВДП, інвестиційне стархування.
14. Family office: індивідуальний підхід до кожного клієнта, до членів сім’ї клієнта.
15. Спеціально виділений офіс: комфортне обслуговування, конфіденційність, кімнати переговорів, паркувальні місця.
16. Ліміти в UKRSIB online до 100 млн. грн.

