
Усі спеціальні пропозиції та 
привілеї у вашому смартфоні.Мобільний додаток

Visa Explore Завантажуйте зараз:

+38 (044) 499 39 75
0 800 305 79 75 

Підтримка програми
за телефонами 

Корпорація «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (Visa Internation-
al Service Association) (США) надає банкам можливість емітувати 
платіжні картки Visa. Банки-емітенти можуть встановлювати обме-
ження з випуску карток Visa. Звертайтеся в банки за інформацією 
про умови випуску та обслуговування платіжних карток Visa.

Спеціальні пропозиції для держателів преміальних карток Visa Gold (Голд) діють з 1 січня до 31 грудня 2016 року (цей строк може бути 
подовжений або скорочений відповідно до опису пропозиції). Ці спеціальні пропозиції неможливо замінити іншим товаром/послугою або 
грошовим еквівалентом. Усі податки та збори вираховуються й сплачуються учасниками програми – держателями преміальних карток Visa 
самостійно. Спеціальні пропозиції обмежені та не можуть суміщатися з іншими спеціальними пропозиціями, рекламними акціями або 
знижками (якщо інше не передбачено відповідними умовами). Спеціальні пропозиції надаються торгово-сервісними підприємствами (ТСП) на 
їхній розсуд і в передбаченому порядку. З переліком зазначених ТСП, а також з докладною інформацією про надані ними спеціальні пропозиції, 
у тому числі про знижки та подарунки, учасники можуть ознайомитись у мережі Інтернет за адресою www.visapremium.com. 
Організатором цієї програми є ТОВ "ЕКОПЕЙ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код: 34770267, місцезнаходження: м. Київ, 04070, вул. Межигірська, 1). 
Організатор лишає за собою право у будь-який час змінити чи скасувати будь-які або всі діючі спеціальні пропозиції без попереднього 
повідомлення. Кількість і перелік ТСП може змінюватися організатором без попереднього повідомлення. Відповідальним за виконання 
зобов'язань щодо спеціальних пропозицій є ТСП, від імені якого зроблено зазначену пропозицію. Рішення організатора за всіма питаннями 
стосовно надання спеціальних пропозицій будуть вважатися остаточними та поширюватися на всіх учасників програми – держателів 
преміальних карток Visa.

Пропозиції від преміальних партнерів

Час дарувати радість

Більше знижок та привілеїв тут: www.visa.com.ua

Зробіть близькій людині чарівний подарунок! 
Придбайте прикраси від ювелірного дому Zarina 
та отримайте привабливу знижку 5%!  

Детальніше

Детальніше

Відпочиньте з душею у заміському бутик-готелі 
"Сезони СПА" та отримайте знижку 5% на проживання 
та СПА-процедури!

Детальніше

Вирушайте на передсвятковий шопінг та 
скористайтеся чудовими знижками від 5% до 10% 
від відомого французького бренду L'Occitane! 

Детальніше

Змоделюйте Ваш стильний образ! Скористайтеся 
послугами салону краси Frederic Moreno та 
отримайте приємну знижку 10%!

Детальніше

«80 Євро – Тариф для своїх»! Скористайтеся 
особливою пропозицією від готелю Radisson Blu Hotel, 
Kyiv та проведіть казкові новорічні канікули! 
Пропозиція діє лише до 24 грудня 2016 року включно. 

Детальніше

Стиль, неперевершений аромат, краса… Мережа 
бутиків косметики та парфумерії "Бомонд" дарує 
усім держателям карток Visa Gold приємну знижку 
у розмірі 15%!

Детальніше

Відвідайте усією дружньою компанією пивний 
ресторан Docker Pub! Розрахуйтеся Вашою 
Visa Gold та отримайте знижку 5%!  

Детальніше

Завітайте на гучні мексиканські вечірки до ресторану 
Tequila House та скористайтеся привілеєм у 10% 
від Visa!

Детальніше

Ресторан "Баркас" пропонує величезний вибір страв з 
риби та морепродуктів, а держателям карток Visa Gold 
надає знижку 10%!

Детальніше

Ресторан-варенична PetruS-ь запрошує у гості та 
дарує Вам чудову знижку 10%! 

http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101930141267
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101884130547
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=100252134695
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101613131377
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102542130681
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101630130867
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101927130962
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=105435144382
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102439130659
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=104428152043


+38 (044) 499 39 75
0 800 305 79 75 

Підтримка програми
за телефонами Корпорація «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (Visa Internation-

al Service Association) (США) надає банкам можливість емітувати 
платіжні картки Visa. Банки-емітенти можуть встановлювати обме-
ження з випуску карток Visa. Звертайтеся в банки за інформацією 
про умови випуску та обслуговування платіжних карток Visa.

Пропозиції від преміальних партнерів

Спеціальні пропозиції для держателів преміальних карток Visa Platinum (Платинум) діють з 1 січня до 31 грудня 2016 року (цей строк може бути 
подовжений або скорочений відповідно до опису пропозиції). Ці спеціальні пропозиції неможливо замінити іншим товаром/послугою або 
грошовим еквівалентом. Усі податки та збори вираховуються й сплачуються учасниками програми – держателями преміальних карток Visa 
самостійно. Спеціальні пропозиції обмежені та не можуть суміщатися з іншими спеціальними пропозиціями, рекламними акціями або знижками 
(якщо інше не передбачено відповідними умовами). Спеціальні пропозиції надаються торгово-сервісними підприємствами (ТСП) на їхній розсуд 
і в передбаченому порядку. З переліком зазначених ТСП, а також з докладною інформацією про надані ними спеціальні пропозиції, у тому числі 
про знижки та подарунки, учасники можуть ознайомитись у мережі Інтернет за адресою www.visapremium.com. 
Організатором цієї програми є ТОВ "ЕКОПЕЙ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код: 34770267, місцезнаходження: м. Київ, 04070, вул. Межигірська, 1). 
Організатор лишає за собою право у будь-який час змінити чи скасувати будь-які або всі діючі спеціальні пропозиції без попереднього 
повідомлення. Кількість і перелік ТСП може змінюватися організатором без попереднього повідомлення. Відповідальним за виконання 
зобов'язань щодо спеціальних пропозицій є ТСП, від імені якого зроблено зазначену пропозицію. Рішення організатора за всіма питаннями 
стосовно надання спеціальних пропозицій будуть вважатися остаточними та поширюватися на всіх учасників програми – держателів 
преміальних карток Visa.

Більше знижок та привілеїв тут: www.visa.com.ua

Детальніше

Розкішна прикраса від Bvlgari - фантастичний 
подарунок до свята! Держателям карток Visa Platinum 
пропонується знижка у розмірі 7% на всі вироби!

Детальніше

NICHE - це оригінальні парфуми та нішева косметика 
відомих світових брендів. Підберіть аромат, що 
підкреслить Вашу індивідуальність, та отримайте 
дивовижну знижку 10%!

Детальніше

Подбайте про подарунки до Нового року заздалегідь! 
Придбайте ексклюзивні прикраси від ювелірного дому 
Tiffany & Co. та скористайтеся спеціальною знижкою 7%! 

Детальніше

Детальніше

Змоделюйте Ваш стильний святковий образ! 
Скористайтеся послугами салону краси Aldo 
Coppola та отримайте приємну знижку 10%!

Детальніше

«80 Євро – Тариф для своїх»! Скористайтеся 
особливою пропозицією від готелю Radisson Blu Hotel, 
Kyiv та проведіть казкові новорічні канікули! 
Пропозиція діє лише до 24 грудня 2016 року включно. 

Детальніше

Завітайте до першого в Україні краб-хаусу і сіфуд-бару з 
концепцією доступних морепродуктів та азіатською 
кухнею Crab's Burger! Розрахуйтеся Вашою Visa Platinum 
та отримайте десерт у подарунок! 

Відпочиньте душевно у заміському комплексі "Сезони 
СПА" та скористайтеся знижкою 7% на розміщення та 
СПА-процедури!

Детальніше

Детальніше

Шотландський дім-ресторан Whisky Corner відчиняє 
двері усім гостям, а держателям карток Visa Platinum 
дарує привабливу знижку 10%!

Детальніше

Найсмачніші страви грузинької кухні та дружня 
атмосфера - все це у ресторані "Міміно", і лише 
для Вас - привілей у 10% від Visa! 

Проведіть незабутній вечір у затишному ресторані 
Lavinia та отримайте знижку у розмірі 10%!

Час дарувати радість

Усі спеціальні пропозиції та 
привілеї у вашому смартфоні.Мобільний додаток

Visa Explore Завантажуйте зараз:

http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101705131032
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101697141264
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101721131011
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101613131383
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=100665131456
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101661141478
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101437130917
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101628130884
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102785130585
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=104428152043


Пропозиції від преміальних партнерів

Детальніше

Придбайте подарунки до свята заздалегідь! Завітайте 
до бутику оригінальних ювелірних виробів FREYWILLE 
та скористайтеся фантастичною знижкою 15%!

Детальніше

Бутик нішевої косметики та парфумерії Kamana by 
Villa Gross радує усіх держателів карток Visa Infinite 
приємною знижкою у розмірі 7%! 

Детальніше

Детальніше

«80 Євро – Тариф для своїх»! Скористайтеся особливою 
пропозицією від готелю Radisson Blu Hotel, Kyiv та 
проведіть казкові новорічні канікули! Пропозиція діє 
лише до 24 грудня 2016 року включно. 

Детальніше

Чудовий заміський бутик-готель "Сезони СПА" 
відчиняє двері усім гостям, а держателям карток Visa 
Infinite надає дивовижну знижку 10% на проживання 
та усі СПА-процедури! 

Детальніше

Абонемент до елітного фітнес-клубу "5 Елемент" -  
чудовий подарунок до Нового року! Не зволікайте! Вам 
надається знижка 5% на придбання карт Gold та Star!  

Усі спеціальні пропозиції та 
привілеї у вашому смартфоні.Мобільний додаток

Visa Explore Завантажуйте зараз:

+38 (044) 499 39 75
0 800 305 79 75 

Підтримка програми
за телефонами 

Корпорація «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (Visa Internation-
al Service Association) (США) надає банкам можливість емітувати 
платіжні картки Visa. Банки-емітенти можуть встановлювати обме-
ження з випуску карток Visa. Звертайтеся в банки за інформацією 
про умови випуску та обслуговування платіжних карток Visa.

Спеціальні пропозиції для держателів преміальних карток Visa Infinite (Інфініт) діють з 1 січня до 31 грудня 2016 року (цей строк може бути 
подовжений або скорочений відповідно до опису пропозиції). Ці спеціальні пропозиції неможливо замінити іншим товаром/послугою або 
грошовим еквівалентом. Усі податки та збори вираховуються й сплачуються учасниками програми – держателями преміальних карток Visa 
самостійно. Спеціальні пропозиції обмежені та не можуть суміщатися з іншими спеціальними пропозиціями, рекламними акціями або 
знижками (якщо інше не передбачено відповідними умовами). Спеціальні пропозиції надаються торгово-сервісними підприємствами (ТСП) на 
їхній розсуд і в передбаченому порядку. З переліком зазначених ТСП, а також з докладною інформацією про надані ними спеціальні пропозиції, 
у тому числі про знижки та подарунки, учасники можуть ознайомитись у мережі Інтернет за адресою www.visapremium.com. 
Організатором цієї програми є ТОВ "ЕКОПЕЙ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код: 34770267, місцезнаходження: м. Київ, 04070, вул. Межигірська, 1). 
Організатор лишає за собою право у будь-який час змінити чи скасувати будь-які або всі діючі спеціальні пропозиції без попереднього 
повідомлення. Кількість і перелік ТСП може змінюватися організатором без попереднього повідомлення. Відповідальним за виконання 
зобов'язань щодо спеціальних пропозицій є ТСП, від імені якого зроблено зазначену пропозицію. Рішення організатора за всіма питаннями 
стосовно надання спеціальних пропозицій будуть вважатися остаточними та поширюватися на всіх учасників програми – держателів 
преміальних карток Visa.

Більше знижок та привілеїв тут: www.visa.com.ua

Детальніше

Гучна музика та шалені вечірки! Завітайте до 
розважального комплексу "Авалон", адже для всіх 
держателів карток Visa Infinite приготована спеціальна 
знижка 10%!

Стиль, вишуканість, шарм… Оберіть ексклюзивну 
прикрасу від французького ювелірного дому 
Van Cleef & Arpels та отримайте знижку 10%!

Детальніше

Проведіть чудовий вечір в колі друзів у розкішному 
ресторані "Прага" та отримайте дисконтну картку 
закладу у подарунок! 

Детальніше

Поєднання унікальної природи, архітектури, чудових 
краєвидів Грузії та високої якості обслуговування! 
Відвідайте готель Palace Royal Batoni 
та отримайте знижку 10%.

Детальніше

Відпочиньте усією родиною у заміському 
готельно-ресторанному комплексі "Козацький Стан" 
та отримайте приголомшливу знижку 20% на меню 
ресторану! 

Час дарувати радість

http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102409132209
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101713130950
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101700131035
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101613131380
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101887131445
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101718131143
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101608130650
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101544130766
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102438140434
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=104428152043

