спеціальні пропозиції
для власників карток
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Заява про
конфіденційність
та відсутність
гарантії

Дана презентація представлена Вам виключно як клієнту Visa International. Знайомлячись із презентацією, Ви погоджуєтесь, що інформація,
яка міститься в ній («Інформація»), конфіденційна. Ви зобов’язуєтеся
зберігати конфіденційність Інформації та не використовувати її ні в яких
інших цілях, окрім як у якості партнера по переговорах Visa International.
Для продовження співробітництва з Visa International Інформацію
допустимо розповсюджувати тільки всередині Вашої організації
обмеженому колу осіб у разі службової необхідності. Повідомляємо Вас
про те, що Інформація може містити істотні непублічні відомості, як вони
визначаються федеральним законодавством США про цінні папери.
При цьому покупка або продаж цінних паперів Visa Inc. внаслідок
володіння такою інформацією будуть розцінені як порушення
федерального законодавства США про цінні папери.
Дана презентація може містити «прогностичні заяви», які встановлює
Закон про цінні папери (США, 1933) з урахуванням подальших змін.
Додатково всі прогнози, що лежать в основі, відносять до «прогностичних заяв». Вони охоплюють, але не обмежуються, заявами про деякі
цілі Visa, прогнози, виходячи зі скоригованого прибутку на акцію,
доходу, скоригованої операційної маржі, обороту вільної готівки,
показника росту цих та інших економічних величин. За своєю сутністю
прогностичні заяви: (І) можуть застосовуватись тільки на дату заяви, (ІІ)
не є гарантіями майбутніх результатів і (ІІІ) схильні до ризику,
погрішностей, внаслідок чого фактичні результати можуть істотно
відрізнятися від прогностичних заяв. Будь ласка, не покладайте
невиправданих сподівань на такі твердження, що стосуються тільки
дати справжньої презентації. Visa не буде переглядати або оновлювати
прогностичні заяви, якщо тільки це не буде її обов'язком відповідно
до законодавства США про цінні папери.
Вся інформація надається «як є» виключно в інформаційних цілях. Visa
International не несе відповідальності за жодні інформаційні помилки,
неповноту, затримку або будь-які дії, вжиті, покладаючись на дані, що тут
містяться. Вивчення окремих випадків, статистика, дослідження та
рекомендації надані «ЯК Є» і призначені тільки для інформаційних цілей;
на них не слід покладатися з метою надання консультацій з опера-

ційних, маркетингових, юридичних, технічних, фінансових питань,
питань оподаткування чи інших питань. У процесі реалізації будь-якої
нової стратегії або практики, будь ласка, зверніться до Вашого
юридичного консультанта з метою визначення того, які закони і правила
можуть бути застосовані до вашої конкретної ситуації. Реальні витрати,
економія і переваги, одержані внаслідок виконання будь-яких
рекомендацій або програм, можуть варіюватися, виходячи з конкретних
потреб Вашого бізнесу та вимог програми. За своєю природою
рекомендації не є гарантіями майбутніх показників або результатів
діяльності, і щодо них можуть існувати ризики, невизначеності
та припущення, які складно спрогнозувати або оцінити. Ми зробили
припущення виходячи з нашого досвіду і нашого розуміння історичних
тенденцій, чинних умов, очікуваних у майбутньому подій, а також інших
факторів, які, на нашу думку, стосуються ситуації, що розгля- дається.
Відносно рекомендацій можуть існувати ризики та неви- значеності,
здатні призвести до того, що поточні й майбутні результати та тенденції
будуть істотно відрізнятися від припущень чи реко- мендацій. Компанія
Visa не несе відповідальності за використання Вами інформації, що
міститься у цьому документі (включаючи помилки, пропуски, неточності
або несвоєчасність будь-якого характеру),
або за будь-які припущення чи висновки, що Ви можете зробити
у зв'язку з її використанням.
Компанія Visa не надає жодних гарантій, явно виражених чи припущених, і в прямій формі заявляє про відмову від надання гарантій
придатності для комерційних цілей та придатності для використання
в конкретних цілях, будь-якої гарантії відсутності порушень прав
інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб, будь-якої гарантії того,
що інформація буде відповідати вимогам клієнта, або будь-якої гарантії
того, що інформація є актуальною і не буде містити помилок.
Компанія Visa не несе відповідальності перед клієнтом або будь-якими
іншими третіми особами за будь-які збитки, включаючи, але не обмежуючись, будь-які реальні, непрямі, випадкові або штрафні збитки,
а також за будь-які збитки в зв'язку із втратою прибутку, тимчасовим
зупиненням діяльності, втратою ділової інформації, або за інші грошові
втрати.
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GOOD
THRU

GOOD
THRU

Visa Gold

GOOD
THRU

Visa Platinum

Visa Infinite

Глобальна Служба Підтримки Клієнтів (GCAS)
Міжнародна Медична та інформаційна підтримка подорожуючим
Знижки та інші пропозиції від локальних партнерів і партнерів по всьому світу
Захист покупок
Подовжена гарантія
Visa Luxury Hotel Program
www.visaluxuryhotels.com

Супровід в аеропортах по прильоту/вильоту
www.speedpass.yqnowgroup.com

Доступ до залів Lounge Key
Повне страхування під
час подорожей (до $ 1 млн)
Консьєрж сервіс

Visa Platinum | cпеціальні пропозиції | www.visa.com

Глобальна Служба
Підтримки Клієнтів

Блокування
загублених і
вкрадених карток
(LSC)
Підтримка користувачів
здійснюється у всьому
світі в режимі 24/7.

Міжнародна Медична та
інформаційна підтримка
подорожуючим

Медична
консультація
по телефону

Екстрена видача
готівки (ECD)

Екстрена заміна
картки (ECR)

Питання
держателів
карток (CIS)

Користувачі карток
можуть отримати готівку
в 270,000+ точках по
всьому світу.

Тимчасова картка буде
доставлена протягом 1-3
робочих днів у будь-яку
точку світу.

Користувач може
отримати відповідь на
питання щодо використання картки Visa
цілодобово з будь-якої
точки світу.

Виклик
лікаря

Інформація
про вакцинацію
в країні
призначення

Інформація про
медичні заклади в
країні перебування

У разі потреби Медична та Тревел підтримка буде надана користувачу та його родині під час подорожі
за межами країни постійного проживання терміном до 90 днів.
Звернутися до Медичної та Юридичної довідкової служби можна зателефонувавши на номери
+38 044 499 3975 / 8 800 305 7975 (для міжнародних дзвінків та дзвінків по Україні);
+7 727 349 50 62 / 0 800 555 7046 (для міжнародних дзвінків та дзвінків по Казахстану);
882 000 110 825 (для міжнародних дзвінків та дзвінків по Білорусі);
0800 190 003 (for international and local calls in Serbia)
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Отримайте винагороду,
використовуючи картку Visa Platinum!
Незалежно від того, де Ви знаходитесь, насолоджуйтесь
спеціальними пропозиціями, знижками та акціями, просто
розраховуючись своєю карткою Visa Platinum.

партнерів програми Світ Привілеїв –
обрані компанії в Україні, Грузії, Казахстані,
Азербайджані, Білорусі, Сербії, Чорногорії,
Боснії і Герцеговині.

Спеціальні пропозиції для
держателів карток Visa Platinum

безліч партнерів по всьому світу,
серед яких:

Дізнайтеся про сотні спеціальних пропозицій,
знижок та привілеїв прямо зараз

детальніше

Всі знаки для товарів та послуг та логотипи належать їх відповідним власникам, використовуються
виключно з метою ідентифікації, і не передбачають схвалення продукції або наявності зв'язку з Visa.
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Обирайте Visa для оплати покупок
або послуг по всьому світу і користуйтесь
привілеями від Visa в Європі, Азії, США
та інших регіонах
Орендуйте авто, відвідуйте ресторани,
насолоджуйтеся шопінгом і розважайтеся
зі спеціальними пропозиціями від Visa!
New York
London
Paris

San Francisco
Las Vegas
Los Angeles

Berlin

Seoul

Milan

Miami

Tokyo

Hawaii
Dubai

Bangkok

Hong Kong

Singapore
Rio de Janeiro

Поради Visa для мандрівників

детальніше

Всі знаки для товарів та послуг та логотипи належать їх відповідним власникам, використовуються
виключно з метою ідентифікації, і не передбачають схвалення продукції або наявності зв'язку з Visa.
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найпрестижніших готелів світу, спеціально
відібраних у колекцію для держателів
преміальних карток Visa.

Детальніше ознайомитися з пропозиціями,
а також скористатися послугою можна тут :

Гарантія
найкращої ціни

Щоденний
континентальний
сніданок

Статус VIP-гостя

Ваучер на $25
на оплату напоїв
чи їжі

Можливість
пізнього виїзду

Підвищення
категорії номера
в момент прибуття
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Захист
покупок
Тип покриття Visa Platinum

Програма Захисту покупок передбачає страхування
від втрати, крадіжки або випадкового пошкодження
товару протягом 90 днів з моменту покупки.

На один предмет
$5 000

На кожну подію

На рік

$7 500

$20 000

Мінімальна вартість застрахованого предмета становить $100.00 з урахуванням ПДВ.
Франшиза з кожного предмету складатиме $50.00.

Подовжена
гарантія
Тип покриття Visa Platinum

Програма Подовженої гарантії передбачає надання
додаткового терміну гарантії тривалістю до 24 місяців
на додаток до гарантії виробника.

На один предмет

На рік

$5 000

$7 500

Франшиза з кожного предмету
складатиме $50.00.

Ваші покупки можуть бути захищені

Послуги Захисту покупок і Подовженої гарантії надаються всім держателям карт Visa Platinum автоматично,
за умови сплати повної вартості товару карткою Visa Ininite. Додаткова реєстрація не потрібна.
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yQ Meet & Assist service
Супровід в аеропортах
по всьому світу

Як це працює:
У програму включено більш ніж 270 аеропортів по всьому світу;
Спеціалізований веб-сайт та інструкція по бронюванню;
Бронювання повинно бути зроблено за 3 доби до надання послуги.

Держатель Visa Platinum може замовити
послугу на сайті зі знижкою 15%.

Швидке проходження
всіх формальностей
в аеропортах;

Супровід при вильоті:
від автомобіля до виходу
на посадку;

Зустріч по прильоті:
від літака до автомобіля;

Допомога в отриманні
візи по прибуттю;

Окремий коридор
проходження;

Допомога з організацією
трансферу.
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Доступ до мережі бізнес-залів
в аеропортах по всьому світу*
Найбільша партнерська
Digital-програма

Простота від Старту до Фінішу

Більш ніж 850 бізнес-залів у 450+ містах
по всьому світу.

Просто пред'явіть вашу картку Visa та
отримайте доступ до бізнес-лаунджу.
Вартість усіх візитів згодом вираховується з
рахунку держателя картки у розмірі $27 за
кожен візит.

Безпека гарантована
Захист ваших даних – найбільший пріоритет
для Lounge Key.
Найкраще у своєму класі рішення закритого
типу захищає від шахрайства.

Неперевершена якість
обслуговування
Можливість розслабитися, попрацювати з
документами, перекусити чи перенести
зустріч у випадку непередбаченої затримки
чи скасування рейсу.

Повноцінний функціонал
Веб-сайт і мобільний додаток з багатомовною
підтримкою. Телефонна підтримка
контакт-центру 24/7.

Більше інформації на сайті
За умови підключення Банку до програми
Держателі карток Visa Platinum можуть отримати доступ до мережі бізнес-залів просто пред’явивши свою
платіжну картку Visa. Вартість візиту(ів) буде списана з карткового рахунку держателя.

*
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Знижки та акції від партнерів
тепер у мобільному додатку
Visa Explore для iOS та Android.

