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Mastercard пропонує спектр унікальних 
сервісів та привілеїв від українських 
партнерів у галузі подорожей та тор-

гівлі для створення додаткового рівня елітно-
го членства власникам картки преміум-класу 
World Elite Mastercard®.
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Картка World Elite Mastercard® – це запрошення до вишуканого світу унікальних привілеїв, 
виняткового комфорту та безмежних можливостей.

• Безкоштовне відвідування бізнес-зал 
Mastercard у зоні внутрішніх  
та між народних рейсів у терміналі D  
міжнародного аеропорту «Бориспіль».

• Вільний доступ до бізнес-зал в кращих 
аеропортах таких європейських міст: 
Будапешт, Бухарест, Відень, Прага, 
Москва, Тбілісі, Батумі, Кишинів.

• Можливість безкоштовно користуватися 
послугою Fast Line в аеропорту «Бори-
спіль», що передбачає наявність окре-
мого коридору проходження авіаційної 
безпеки та паспортного контролю.

• Знижка 15% на замовлення товарів duty 
free через онлайн-сервіс MyDutyFree 
навіть за годину до вильоту. 

• Знижки до 30% від понад 50 компаній-
партнерів: бутиків, ресторанів, готелів, 
салонів краси.

• Безкоштовне членство та підвищення 
класу автомобілів від провідних авто-
прокатних служб світу: Hertz, Avis, Sixt.

• Кваліфікована інформаційно-
консультаційна цілодобова підтримка 
власників картки World Elite Mastercard® 
від служби консьєрж-сервісу.

• Екстрена допомога при втраті картки, 
послуга термінової заміни картки 
та послуга термінової видачі готівки 
від Mastercard Global Serviсe.

ПРО КАР ТКУ





БЕЗКОШТОВНИЙ FAST L INE Д ЛЯ ВЛАСНИКІВ ПРЕМІА ЛЬНОЇ КАРТКИ 
WORLD EL ITE MASTERCARD ®

FAST LINE

Fast Line — це комплексна експрес-послуга 
для пасажирів, які вирушають у міжнародні 
авіарейси. Послуга передбачає наявність 
окремого коридору проходження авіаційної 
безпеки та паспортного контролю. 

Умови користування послугою Fast Line
1. Піднесіть свою преміальну картку 

Mastercard® до зчитувального  
пристрою на турнікеті Fast Line

2. Введіть PIN-код Вашої преміальної 
картки Mastercard®

3. Якщо PIN-код правильний —  
на Вашому рахунку буде тимчасово 
заблоковано 1 гривню

4. Пройдіть перевірку на витрати за  
Вашою карткою за останні 30 + 5 днів 
на загальну суму 3000 гривень. Не 

враховуються транзакції, які входять 
до переліку виняткових (деталі – на сайті 
www.mastercard.ua).  
Якщо Ви отримали нову картку в банку 
менше ніж 30 днів тому, то перевірка 
на суму витрат не проводиться. 
 

Адреса Fast Line у Міжнародному аеро-
порту «Бориспіль», 08307, Україна,  
Київська обл., м. Бориспіль-7, аеропорт 
«Бориспіль», Термінал D.  
Послуга дійсна для всіх міжнародних рейсів 
з аеропорту «Бориспіль». Послугою можна 
скористатися один раз на добу. 

Детальна інформація на сайті  
www.mastercard.ua





Бізнес-зали Міжнародного аеропорту «Бориспіль» – це ексклюзивна атмосфера респек-
табельності й комфорту, в якій ви зможете налаштуватися на приємну подорож, а також 
ефективно попрацювати до вильоту вашого літака.

БІЗНЕС-ЗАЛИ В УКРАЇНІ

До послуг власників карток World Elite 
Mastercard® у бізнес-залах Міжнародного 
аеропорту «Бориспіль» безкоштовно:
• українська та закордонна преса;
• чай, кава, їжа, слабоалкогольні  

та алкогольні напої;
• Wi-Fi;
• стаціонарні комп’ютери з доступом до 

мережі Інтернет (міжнародні рейси);
• принтер, факсовий і копіювальний 

апарат (міжнародні рейси);
• широкоформатні телевізори;
• кімната для куріння.

Місцезнаходження бізнес-зал:
• Аеропорт «Бориспіль», Термінал D, 

4-й поверх (бізнес-зали для пасажирів 
рейсів міжнародного напрямку) 

• Аеропорт «Бориспіль», Термінал D, 
2-й поверх (бізнес-зала для пасажирів 
рейсів, що прямують по Україні)

Умови використання:

1. Пред’явіть картку і ваш посадковий талон 
співробітникові бізнес-залу або сервісу. 
Ім'я та прізвище на картці і на посадковому 
талоні мають збігатися.

2. Введіть PIN-код Вашої преміальної картки 
Mastercard®

3. Якщо PIN-код правильний — на Вашому 
рахунку буде тимчасово заблоковано 
1 гривню.

4. Пройдіть перевірку на витрати за Вашою 
карткою за останні 30 + 5 днів на загаль-
ну суму 3000 гривень. Не враховуються 
транзакції, які входять до переліку винятко-
вих (деталі – на сайті  www.mastercard.ua). 
Якщо Ви отримали нову картку в банку 
менше ніж 30 днів тому, то перевірка 
на суму витрат не проводиться.

Більше про привілеї – на сайті www.mastercard.ua





Будапешт
Бізнес-зала Mastercard Lounge розташова-
на у Міжнародному аеропорту ім. Ферен-
ца Ліста. Умови доступу: вільний доступ для 
держателів карток World Elite Mastercard®, 
які повідомили персонал про таке право 
та пред’явили свою картку. Діти віком до 
2 років у супроводі батьків отримують  
доступ до зали безкоштовно. Бізнес-зала  
розташована в терміналі SkyCourt на 
1-му поверсі. Щоб потрапити в термінал 
SkyCourt, необхідно пройти через контроль 
безпеки та магазин duty free, потім повер-
нути праворуч і піднятися нагору. Доступні 
послуги: їжа та напої, газети, безкоштов-
ний Wi-Fi, робоче місце, принтер, теле-
візор. Бізнес-зала відкрита щодня з 5:30 
до 19:30. Для відвідування бізнес-зали 
Mastercard необхідно пред’явити на вході 
вашу преміальну картку Mastercard.

Бухарест
Бізнес-зала Mastercard Lounge розташо-
вана у залі міжнародних вильотів Міжна-
родного аеропорту ім. Анрі Коанда. Умови 
доступу: вільний доступ для держателів 
карток World Elite Mastercard®, які повідоми-
ли персонал про таке право та пред’явили 
свою картку. Діти віком до 2 років у супро-
воді батьків отримують доступ до зали  

безкоштовно. Бізнес-зала розташована в 
залі міжнародних вильотів на 1-му поверсі. 
Щоб знайти бізнес-залу, стежте за вказів-
никами в аеропорту. Бізнес-зала відкрита 
цілодобово. Максимально можливий час 
проведення в бізнес-залі – 2 години на день. 
Для відвідування бізнес-зали Mastercard 
необхідно пред’явити на вході вашу премі-
альну картку Mastercard.

Відень
Бізнес-зала Jet Lounge | Sky Lounges роз-
ташована у Міжнародному аеропорту 
Швехат. Умови доступу: вільний доступ для 
держателів карток World Elite Mastercard®, 
які повідомили персонал про таке пра-
во та пред’явили свою картку. Діти віком 
до 3 років у супроводі батьків отримують 
доступ до зали безкоштовно. Бізнес-зала 
Sky Lounge розташована в зоні реєстрації 
№3 на 2-му рівні біля виходу F (для грома-
дян із шенгенською візою) і виходу G (для 
громадян без шенгенської візи). Бізнес-зала  
Jet Lounge розташована в зоні реєстрації 
№1 і №2 на нижньому поверсі біля виходів 
B і С (для громадян із шенгенською візою) 
та виходу D (для громадян без шенгенської 
візи). Доступні послуги: гарячі й холодні 
закуски, алкогольні та безалкогольні напої, 
міжнародна преса та журнали, безкоштов-
ний Wi-Fi, душові кабіни, кондиціонер, біз-
нес-зона з комп’ютерами, зона для паління, 
вхід для інвалідів на візках. Бізнес-зала від - 
крита щодня з 5:00 до 22:00. Для відвіду-

БІЗНЕС-ЗАЛИ В ЄВРОПІ



вання бізнес-зали Mastercard необхідно 
пред’явити на вході вашу преміальну карт-
ку Mastercard.

Москва
Бізнес-зала Mastercard Lounge розташова-
на у терміналі E міжнародного аеропорту 
Шереметьєво. Умови доступу: вартість 
доступу для держателів карток World Elite 
Mastercard®, які повідомили персонал про 
таке право та пред’явили свою картку, 
а також для двох гостей і двох дітей віком 
до 12 років, становить 1500 RUB. Діти віком 
до 2 років у супроводі батьків отримують до-
ступ до зали безкоштовно. Доступні послуги: 
простір бізнес-зали поділено на кілька зон –  
зону для роботи, зелений сад, бібліотеку та 
кімнату відпочинку зі зручними кушетками. 
У залі працює швидкий бездротовий Інтер-
нет, у розпорядженні відвідувачів планшети, 
адаптери та зарядні пристрої. Кращі куліна-
ри розробили гастрономічну концепцію для 
шведського столу та меню a la carte, в якому 
зібрано понад 20 популярних позицій ро-
сійської та європейської кухні. Бізнес-зала 
відкрита цілодобово. Максимально мож-
ливий час проведення у бізнес-залі – 5 го-
дин на день. Для відвідування бізнес-зали 
Mastercard необхідно пред’явити на вході 
вашу преміальну картку Mastercard.

Тбілісі
Бізнес-зала Mastercard Lounge розташована 
у міжнародному аеропорту ім. Шота Руста-
велі. Умови доступу: вільний доступ для дер-
жателів карток World Elite Mastercard®, 
які повідомили персонал про таке право та 
пред’явили свою картку. Діти віком до 6 ро-
ків у супроводі батьків отримують доступ до 
зали безкоштовно. Доступні послуги: снек-
бар, широкий асортимент алкогольних і без-
алкогольних напоїв, телевізор, кабельний 
і бездротовий доступ до Інтернету, щоденні 
газети, щотижневі й щомісячні журнали.  
Бізнес-зала працює цілодобово. Макси-
мально можливий час перебування в бізнес- 
залі – 2 години на добу. Для відвідування 

бізнес-зали Mastercard необхідно пред’явити 
на вході вашу преміальну картку Mastercard.

Батумі
Бізнес-зала Mastercard Lounge розташова-
на у міжнародному аеропорту Батумі. Умо-
ви доступу: вільний доступ для держателів 
карток World Elite Mastercard®, які повідоми-
ли персонал про таке право та пред’явили 
свою картку. Діти віком до 6 років у супро-
воді батьків отримують доступ до зали без-
коштовно. Доступні послуги: смачні закуски, 
широкий асортимент алкогольних і безалко-
гольних напоїв, телевізор, доступ до Інтер-
нету, щоденні газети, щотижневі й щомісячні 
журнали. Бізнес-зала розташована на 
поверсі міжнародних вильотів. Бізнес- зала 
працює цілодобово. Максимально можли-
вий час перебування в бізнес-залі – 2 годи-
ни на добу. Для відвідування бізнес-зали 
Mastercard необхідно пред’явити на вході 
вашу преміальну картку Mastercard.

Прага
Бізнес-зала Mastercard Lounge розташо-
вана у терміналі 1 Міжнародного аеро-
порту ім. Вацлава Гавела. Умови доступу: 
вільний доступ для держателів карток World 
Elite Mastercard®, які повідомили персонал 
про таке право та пред’явили свою картку. 
Діти віком до 3 років у супроводі батьків 
отримують доступ до зали безкоштовно.

Кишинів
Бізнес-зала Mastercard Lounge розташо-
вана у міжнародному аеропорту Кишинів, 
за зоною паспортного контролю. Умови 
доступу: вільний доступ для держателів 
карток World Elite Mastercard®, які повідоми-
ли персонал про таке право та пред’явили 
свою картку. Діти віком до 12 років у су-
проводі батьків отримують доступ до зали 
безкоштовно. Доступні послуги: їжа та напої 
в асортименті, безкоштовний Wi-Fi, мол-
давська й закордонна преса. Максимально 
можливий час перебування в бізнес-залі – 
2 години на добу.



MyDutyFree – це інноваційний сервіс для 
онлайн-шопінгу в магазинах безмитної 
торгівлі duty free, що відкриває нові мож-
ливості користування послугами, зокрема 
заощаджує ваші гроші й час.

Механіка надання знижки:
• Завантажте мобільний додаток або зро-

біть замовлення на сайті  
www.mydutyfree.net

• Оберіть товари та додайте їх у кошик
• Оформіть замовлення* та введіть про-

мокод MCPREMIUM для нарахування 
15% знижки

• Заберіть своє замовлення в аеропор-
тах «Бориспіль», «Київ» або «Одеса» 
на check-point стійці MyDutyFree

• Розрахуйтеся карткою World Elite 
Mastercard® зі знижкою 15%

Додаткові умови отримання знижки:
1. Оформлення попереднього замовлення 

здійснюється не пізніше ніж за годину 
до вильоту

2. Знижка не діє на спеціальні  
пропозиції та на певні товари  
(деталі на www.mastercard.ua  
та www.mydutyfree.net) 

3. Під «знижкою» мається на увазі знижка 
15 % від загальної суми здійсненої по-
купки

*  Акція діє до 31.12.2018 року в мережі магазинів 
безмитної торгівлі duty free в міжнародних аеро-
портах: «Київ» (02000, Україна, м. Київ,  
вул. Медова, 2, аеропорт «Київ»), «Бориспіль» 
(08307, Україна, Київська обл., м. Бориспіль-7, 
аеропорт «Бориспіль», Термінал D), «Одеса» 
(65054, Україна, м. Одеса-54, Аеропорт ЦА).

MyDutyFree

Більше про привілеї – на сайті www.mastercard.ua





Mastercard Консьєрж – це служба, яка пра-
цює цілодобово: 7 днів на тиждень. Профе-
сійна команда Mastercard Консьєржа стане 
для клієнта персональним дистанційним 
помічником у вирішенні майже будь-яких за-
вдань: від найпростіших до надання допомо-
ги у разі складних або екстрених ситуацій.

Навіщо?
Клієнти не витрачатимуть особистий час на 
те, що натомість може зробити кваліфікова-
ний працівник Консьєржа. Потрібно лише 
подати запит. Mastercard Консьєрж має 
досвід у вирішенні різних питань клієнта. Це 
дає безперечне право на пошук та добір 
оптимального рішення щодо кожного запиту 
в найкоротші терміни.

ЧАТ-БОТ TELEGRAM
Це швидкий та ефективний формат взаємо-
дії з сервісом, діалоговий додаток, що не 
потребує місця в пам’яті вашого телефону. 
Офіційний чат-бот Mastercard Консьєрж 
має назву @Mcconcierge_bot і спілкуєть-
ся трьома мовами: RU UA EN. Mastercard 
Консьєрж Бот орієнтований на вирішення 
повсякденних запитів та з легкістю допомо-
же: підібрати найкращий рейс, заброню-
вати готель чи залізничні квитки, замовити 
стіл у ресторані, викликати таксі та багато 
іншого. 
Можливості @Mcconcierge_bot постійно 
розширюються та підлаштовуються під ваші 
вподобання.

Деталі на сайті www.mcconcierge.com

CONCIERGE





Подарунки від улюблених ресторанів, знижки для комфортних покупок,  
унікальні привілеї для незабутніх подорожей – переваги від партнерів програми, 
якими можуть скористатися держателі карток World Elite Mastercard®

ПРИВІЛЕЇ В УКРАЇНІ



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

Американський модний бренд одягу,  
який займається дизайном, реалізацією і поши-

ренням повних колекцій жіночого, чоловічого  
та дитячого одягу й аксесуарів. 

Дівчина GUESS — стильна, сексуальна і зухвала, 
яка носить відверті сукні, джинси і брюки,  
що підкреслюють фігуру. Чоловічі колекції  

витримані у стилі street-casual.

При оплаті карткою World Elite Mastercard®  
отримуйте постійну картку Клієнта,  

що надає можливість накопичувати 15% від суми 
покупки у вигляді бонусів які можна використати  

при кожній подальшій покупці.

МЕРЕЖА БУТИКІВ

GUESS



Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

Італійський бренд одягу Dirk Bikkembergs представ-
лений в Україні в бутиках міст Києва та Дніпра. У 
бутиках марки можно знайти шикрокий асортимент 
чоловічого, жіночого та дитячого одягу, а також ак-
сесуари і взуття. Одяг від провідного дизайнера Dirk 
Bikkembergs – це завжди комфорт та зручність, саме 
тому це ідеальний вибір як для дорослих, так і дітей.

World Elite Mastercard® – 10 %

БУТИК

DIRK 
BIKKEMBERGS 

Пропозиція діє до 31.12.2020.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua



Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

 
Компанія One Group розпочала свою діяльність у 

2010 році з однойменного бутика. Моделі одягу й 
аксесуарів, які представлені в бутиках One Group, 
– це все наймодніше, цікаве й ексклюзивне з нових 

колекцій кращих світових брендів. Для української 
аудиторії представлені такі відомі світові бренди 
одягу та аксесуарів: Philipp Plein, Plein Sport, Dirk 

Bikkembergs, Versace, Eleventy, Love Moschino, Liu Jo, 
Brigitte Bardot та багато інших.

World Elite Mastercard®– 5 %

БУТИК

ONE  
GROUP

Пропозиція діє до 31.12.2020.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua



Пропозиція діє до 31.12.2020.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

+38 (044) 492-31-81
м. Київ, ТРЦ «Атмосфера», Столичне шосе, 103
 
За останні 20 років Manzoni24 з невеликої 
майстерні перетворився на відомого сучасного 
виробника класичного одягу. Стиль бренда 
вирізняється вмілим поєднанням шляхетної класики 
і романтичної витонченості. Виняткові тканини, 
благородні силуети, бездоганне пошиття – помітні 
риси, закладені в основі славетного бренда.

World Elite Mastercard® – 10 %

БУТИК

MANZONI24



Пропозиція діє до 31.12.2020.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

+38 (044) 252-74-75
Київ, ТЦ «Домосфера», Столичне шосе, 101, 

У бутику One Furs представлені італійські  
та американські бренди хутряних і шкіряних виробів, 

зокрема Christian Ghielmetti, Fabrizio Ferrario Furs, 
Giuliana Teso, Gavazzi тощо. Шуби із соболя, шиншили  

і рисі зможуть порадувати навіть найвибагливіших 
модниць. Кашемірові пальта і пуховики з хутряною об-

робкою і без неї, норкові шубки, аксесуари ви змо-
жете віднайти в нашому бутику.

World Elite Mastercard® – 10 %

БУТИК

ONE FURS



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.sndct.com
+38 (067) 401-86-07
м. Київ, вул. Турівська, 4

Syndicate Original виник, коли Україна не мала влас-
ного вуличного стилю. Експериментуючи з дизайном 
і технологіями, ми створювали місцевий, але не 
містечковий streetwear. Сьогодні люди з 30 країн,  
які ніколи не мали речей made in Ukraine, купують 
наш оригінальний і зручний одяг. Він розробляється  
та шиється в нашій країні, але в Європі, США 
та Японії його приймають за свій.

World Elite Mastercard® — 15 %*

*  Знижка не надається в період розпродажів  
і не підсумовується з іншими акційними  
пропозиціями й дисконтними картками. 

ШОУ-РУМ

SYNDICATE 
ORIGINAL



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

У бутиках Philipp Plein представлені найкра-
щі колекції відомого бренда. Свою славу 

дизайнер заслужив не лише екстравагантні-
стю стилю, що є його візитною карткою, а й 

умінням не слідувати трендам, а йти своїм 
шляхом. Власне дизайнер визначає стиль 

свого бренда як «haute couture з елементами 
гламурної готики».

World Elite Mastercard® – 5 %

БУТИК

PHILIPP  
PLEIN



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

+38 (044) 585-85-51 
+38 (095) 220-55-80
м. Київ, пл. Спортивна, 1а, ТРЦ GULLIVER, 1 поверх

FALKE – популярний німецький виробник шкарпетко-
во-панчішної продукції, з більш ніж 120-річною істо-
рією. У магазинах бренда представлені всі категорії 
товарів: шкарпетки, панчохи, колготи, преміальний 
трикотажний одяг для чоловіків, спортивний одяг тощо.
Завдяки новітнім технологіям і високій якості про-
дукція FALKE поєднує в собі практичність, естетику 
і максимальний комфорт.

World Elite Masterсard® — 10%

БУТИК

FALKE



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

+38 (095) 291-55-80
м. Київ, пл. Спортивна, 1а, ТРЦ GULLIVER, 1 поверх

HANRO – найбільший у світі виробник елітної 
нижньої білизни, одягу для сну і lounge-одягу для 

чоловіків і жінок з понад 130-літньою історією. 
Продукція HANRO в кожній ниточці втілює 

швейцарську естетику і стиль життя. Ретельний 
підбір матеріалів із цінних натуральних волокон, 
не схильний до впливу моди дизайн і перевірені 

традиції в поєднанні з технічними інноваціями 
перетворюють HANRO на неповторну  

торгову марку. 

World Elite Masterсard® — 10%

БУТИК

HANRO



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

+38 (044) 585-50-95 
+38 (095) 410-55-80
м. Київ, пл. Спортивна, 1а, ТРЦ GULLIVER, 4 поверх 

STEIFF – європейський бренд – винахідник плюше-
вих іграшок та культових ведмедиків Тедді, що мають 
колекційний статус і випускаються лімітованими  
серіями. Крім знакових ведмедиків, бренд випускає  
колекцію одягу та аксесуарів як для немовлят, 
так і для дітей до 6 років.
Пропонується і нова послуга New Born Gift Box – 
ексклюзивні набори для немовлят з уже підібраними 
одягом та аксесуарами як готовий подарунок для 
молодої мами при виписці з пологового будинку або 
на хрестини малюка, день народження та інші свята. 

World Elite Masterсard® — 10%

БУТИК

STEIFF



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

+38 (095) 280-55-80
м. Київ, пл. Спортивна, 1а, ТРЦ GULLIVER, 1 поверх

 ROECKL – провідна німецька марка, виробник 
високоякісних рукавичок і модних аксесуарів: шалі, 

шарфи, палантини, сумки. Уже 175 років назва 
бренда нерозривно пов'язана з поняттям «рукави-
чки з Мюнхена». Основоположні принципи успіху 
ROECKL: підтримувати і розвивати ремісниче мис-
тецтво, пропонувати клієнтам вищу якість завдяки 

виробництву на власних мануфактурах у співпраці 
з надійними партнерами, пристрасно любити моду 

і черпати в ній натхнення.
Пропозиція для власників карток: 

World Elite Masterсard® — 10%

БУТИК

ROECKL



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

+38 (050) 426-55-80 
+38 (044) 585-50-95
м. Київ, пл. Спортивна, 1а, ТРЦ GULLIVER, 4 поверх 

Одяг для дітей ELSY – завжди красиво, вишукано, 
стильно і безперечно модно. Усі колекції витримані 
в істинно італійському стилі, що вирізняється роман-
тизмом, до того ж не позбавленим шику і такого 
улюбленого дівчатками гламуру. 
Усі колекції створені за принципом total look.  
В асортименті футболки, жакети, джинси, шорти, 
сукні, і як обов'язкове доповнення – це оригінальні 
аксесуари.

World Elite Masterсard® — 10%

БУТИК

ELSY



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

+38 (044) 585-58-59  
+38 (095) 195-58-08 

м. Київ, пл. Спортивна, 1а, ТРЦ GULLIVER, 4 поверх 

Природність, простота і висока німецька якість – 
основні переваги нижньої білизни, піжам й одягу 

для дітей SANETTA. 
М'яка, ніжна білизна, піжами і лаунж-одяг неодмін-
но стануть головними супутниками ваших діток, які 

виготовлені з органічної бавовни, не здатні виклика-
ти алергію, не містять шкідливих барвників і фарб, 

захищені від ультрафіолету та не деформуються під 
час прання і віджимання.

World Elite Masterсard® — 10%

БУТИК

SANETTA



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

Австрійський ювелірний дім FREYWILLE створює сучас-
ні прикраси та стильні аксесуари з коштовною емаллю, 
в позолоченій оправі та оправі із золота 18 карат. 
Художній дизайн — головна деталь кожного ювелір-
ного виробу FREYWILLE. Кожна окремо взята колек-
ція передає ідеї гуманізму та європейської філософії, 
створена натхненням дизайнерів або за мотивами 
творчості відомих у всьому світі художників,  кожний 
виріб наповнено емоціями та почуттями.

World Elite Mastercard® – 15%*

* Знижка не діє на спеціальні акційні пропозиції.

ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ

FREYWILLE



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.bally.com
+38 (044) 279-84-93

м. Київ, вул. Хрещатик, 15/4, Пасаж

Швейцарський бренд взуття, аксесуарів та одягу 
класу люкс для чоловіків і жінок, який засновано в 

1851 році. Взуття Bally завжди вирізнялося високою 
якістю і стильним дизайном, що допомогло бренду 

швидко стати популярним і престижним.
Продукція цієї марки повністю відповідає виразу 

«справжня швейцарська якість», а фірмовим знаком 
бренда є червоно-біла стрічка, що символізує швей-

царський прапор.

World Elite Mastercard® — 10 %*

* Знижка не поширюється на акційний товар.

БУТИК

BALLY



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.zegna.com
+38 (044) 238-64-34
м. Київ, вул. Володимирська, 20/1

Концептуальний монобрендовий магазин всесвітньо 
відомої марки чоловічого одягу, взуття та аксесуарів.  
До послуг клієнтів також індивідуальний пошив 
Su Misura, сезонні сесії якої проходять як у бутику, 
так і в форматі особистих презентацій.   

World Elite Mastercard® — 10 %*

*  Знижки не підсумовуються з іншими  
акційними пропозиціями.

БУТИК

ERMENEGILDO 
ZEGNA



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

Квітковий бутик Fiori — це мистецтво, втіле-
не у квітах. Концепція роботи мережі бутиків 

полягає в широкому виборі подарунків і квітів, 
які також можуть бути доставлені з будь-якого 

куточка планети. 

World Elite Masterсard® — 10 %*

* Знижки не підсумовуються з іншими  
акційними пропозиціями.

МЕРЕЖА БУТИКІВ

FIORI



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

Колекція LAGERFELD — це одяг для чоловіків, яка 
включає в себе і аксесуари (шарфи, ремені, взуття, 
шкіряні аксесуари). Бренд об'єднує в собі автентич-
ність стилю дизайнера і матеріали високої якості. 
Він одночасно невимушено елегантний, розслаб-
лений, але вишуканий, сучасний і актуальний.

При оплаті карткою World Elite Mastercard® 
отримуйте постійну картку Клієнта, що надає 
можливість накопичувати 15% від суми покупки 
у вигляді бонусів, які можна використати 
при кожній наступній покупці.

МЕРЕЖА БУТИКІВ

LAGERFELD



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

Один з найвідоміших джинсових брендів,  
який є квінтесенцією класичного американського 

стилю та моди без додаткових зусиль. З моменту ви-
находу перших джинсів Levi Strauss & Co. у 1873 році 

вони стали одним з найбільш визнаних та часто  
імітованих предметів одягу у світі і завоювали  

визнання багатьох поколінь.

При оплаті карткою World Elite Mastercard® 
отримуйте постійну картку Клієнта, що надає 

можливість накопичувати 15% від суми покупки 
у вигляді бонусів, які можна використати  

при кожній наступній покупці.

МЕРЕЖА БУТИКІВ

LEVI’S



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

Докладніше про адресну програму 
на сайті www.mastercard.ua

Одна з найбільш престижних і відомих у всьому світі 
марок італійського взуття. Високий професійний 
рівень дизайнерів і майстрів, які спрямовують свої 
зусилля для створення ідеального взуття, а також 
відмінна якість — це основні складові успіху бренда. 
За майже вікове існування компанія змогла домогтися 
неймовірних успіхів і здобула престижну репутацію.

При оплаті карткою World Elite Mastercard® отри-
муйте постійну картку Клієнта, що надає можливість 
накопичувати 15% від суми покупки у вигляді бонусів, 
які можна використати при кожній подальшій покупці.

МЕРЕЖА БУТИКІВ

ВALDININI



Gold Mastercard® — 7–12 
%*
World Mastercard® — 10–
15 %*
Platinum  Mastercard® — 
10–15 %*

Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

Торговельна мережа годинникових салонів 
«ДЕКА» — одна з провідних у південно-східному 
регіоні України. Сьогодні в салоні представлено 

колекції відомих японських, німецьких, французьких, 
швейцарських та інших марок наручних, настінних 

і підлогових годинників.

World Elite Mastercard® — 10–15 %*

* Знижка надається на годинники та аксесуари до них.

МЕРЕЖА  
ГОДИННИКОВИХ САЛОНІВ

ДЕКА



Gold Mastercard® — 15 %*, 20 
%**
Platinum Mastercard® — 15 %*, 
20 %**
World Mastercard® — 15 %*, 20 
%**
World Elite Mastercard® — 15 
%*, 20 %**

Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.vozd-hotel.com
+38 (044) 585-99-33
м. Київ, вул. Воздвиженська, 60а, б

Тераса — романтичний та вишуканий ресторан 
із власним садом у бутик-готелі «Воздвиженський». 
Це ідеальне місце як для романтичної вечері, 
так і для ділових зустрічей.  У меню ресторану — 
авторські страви української та європейської кухні 
від шеф-кухаря Богдана Реминського. 

World Elite Mastercard® — 15 %*, 20 %**

*  Знижка не діє на спеціальні (акційні) пропозиції, банкетинг, 
кава-брейки та бізнес-ланчі.

**  Знижка надається на святкування дня народження та діє 
впродовж місяця народження іменинника, розповсюджу-
ється на банкетинг.

РЕСТОРАН

ТЕРАСА



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.ink-restaurant.com
+ 38 (067) 506-04-26

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52

Контрастний інтер'єр ресторану INK виконаний в 
стилі європейського мінімалізму — це бетон,  скло,  
дерево з яскравими акцентами декору та освітлен-

ня:  замість люстр — банки і стилізовані тази, а на 
полицях стоять посудини з чорнилом.  Епатажне 

подавання страв на шматочках скла перетворює 
трапезу на справжню естетичну пригоду.

World Elite Mastercard® — 20 % 

FASHION-РЕСТОРАН

INK



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.whiskycorner.kiev.ua
+38 (044) 279-02-15, +38 (050) 480-38-03
м. Київ, вул. Софіївська, 16/16

Це шматочок Шотландії в центрі Києва, де пред-
ставлено понад 750 сортів віскі, які доповнюються 
стравами традиційної шотландської та європейської 
кухонь. Меню ретельно розроблялося шеф-кухарем 
і господинею ресторану, адже поєднання віскі з їжею 
має велике значення.
Колекція віскі містить зразки з усього світу та є най-
більшою у Східній Європі.

World Elite Mastercard® — 10 %*

*  Знижка надається на страви та безалкогольну продукцію 
ресторану, також надається заохочення від ресторану.

ШОТЛАНДСЬКИЙ  
ДІМ-РЕСТОРАН

WHISKY 
CORNER



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.premier-palace.phnr.com
+38 (044) 244-13-04

м. Київ, бульв. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29, 
Premier Palace Hotel

Панорамний ресторан з терасою просто  
неба у середмісті Києва — бездоганне рішен-

ня для романтичної вечері або ж ділової зустрічі, 
яка потребує особливої атмосфери.

Страви готують у печі хоспер, де запечене м’ясо 
зберігає всю свою енергію та користь, а смак добір-
ної птиці й риби здивує навіть гурмана. Для особли-

вого настрою ввечері у ресторані грає DJ.

World Elite Mastercard® — 10 %*

* Знижка надається на страви та напої ресторану.  
Знижка не надається на ланч-меню, вина  
та шампанське вартістю понад 3000 грн.

РЕСТОРАН

АТМОСФЕРА



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.premier-palace.phnr.com
+38 (044) 537-45-53
м. Київ, бульв. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29

Лобі-бар готелю чудово принадиться на початку енер-
гійного дня і ділових переговорів або для теплої зустрічі 
друзів за філіжанкою смачної й ароматної кави. Увече-
рі лобі-бар у Premier Palace Hotel може стати ідеальним 
місцем для відпочинку за чашкою підбадьорливого на-
пою, що заряджає теплом, а мелодійні звуки фортепіано 
та виступи вокалістів будуть гарним завершенням дня.

World Elite Mastercard® — 10 %*

*  Умови програми не поширюються на акції  
та спеціальні пропозиції готелю.

PREMIER 
PALACE HOTEL

ЛОБІ-БАР ГОТЕЛЮ



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.ikigai.kiev.ua
+38 (044) 537-45-37

м. Київ, вул. Пушкінська, 29, Premier Palace Hotel,  
1-й поверх

IKIGAI — ресторан ексклюзивної японської кухні, 
приємно вразить оригінальністю інтер'єру і найкра-
щою японською кухнею у Києві. У меню завжди свіжі 
морепродукти, традиційна і сучасна японська кухня, 

тепан-шоу, ексклюзивна чайна карта, а також три 
VIP-кімнати, які легко трансформуються у простору 

бенкетну залу на 35 осіб.

World Elite Mastercard® — 10 %*

* Знижка надається на страви та напої ресторану.  
Знижка не поширюється на такі види послуг:  

ланч-меню, вина й шампанське вартістю  
понад 3000 грн.

IKIGAI
РЕСТОРАН



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

РЕСТОРАН

ТЕРАКОТА

www.terracotta.ua
+38 (044) 244-12-35
м. Київ,  бульв. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29, 
Premier Palace Hotel, 8-й поверх

Вишуканий ресторан сучасної авторської кухні 
у Premier Palace Hotel. У меню представлена яскрава 
палітра смаків, цікаві гастрономічні поєднання,  
сезонні пропозиції та улюблені страви — все, 
щоб вечір став незабутнім.  Для поціновувачів 
справжнього вина — винна кімната з божественними 
напоями на найвибагливіші смаки й уподобання.

World Elite Mastercard® — 10 %*

*  Знижка надається на страви та напої ресторану.  
Знижка не поширюється на такі види послуг: ланч-меню, 
вина і шампанське вартістю понад 3000 грн.



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.phnr.com
+38 (0542) 67-13-50

м. Суми, вул. Замостянська, 1/4

Це щира східна гостинність, розкішно декорова-
ний зал, багата винна карта та кулінарні шедеври 

середньоазійської, української та східної кухонь. 
У меню представлені авторські страви від шефа: 

ніжна риба та соковите м'ясо в поєднанні зі свіжими 
овочами та оригінальною подачею.  

А мармурова яловичина — це найпопулярніша  
страва від шефа.

World Elite Mastercard® – 5 %*

*Знижка на харчування в ресторані. Знижка не діє  
на спеціальні (акційні) пропозиції.

ШАФРАН
РЕСТОРАН



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

Мережа пекарень-кондитерських «Волконський» 
зберігає традиційні французькі рецепти запашної 
випічки і кондитерських шедеврів, та поєднує їх з 
передовими технологіями сучасного виробництва. 
В асортименті – хліб ручної роботи з пшеничного 
та гречаного борошна на натуральній заквасці, 
еталонні круасани, еклери, макарони і торти.

КАФЕ-ПЕКАРНЯ –  
КОНДИТЕРСЬКА

ВОЛКОНСЬКИЙ

Пропозиція для власників карток:

World Elite Mastercard® – 10 %*

* Знижка надається на всі товари власного виробництва, 
а також на виготовлення тортів.



www.11mirrors-hotel.com
+38 (044) 581-11-11

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 34а

Унікальний дизайн-готель у Києві, розташований 
в історичному центрі столиці. Він створений для тих, 
хто живе в динамічному ритмі й полюбляє елегантну 

простоту в інтер’єрних рішеннях. Кожен номер від-
повідає високим стандартам і стане до вподоби 
 для тих гостей, які понад усе цінують приватність 

та воліють ненадовго усамітнитися.

World Elite Mastercard® — 11 %

ДИЗАЙН-ГОТЕЛЬ

11 MIRRORS

Пропозиція діє до 31.12.2020.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.palazzo.com.ua
+38 (053) 261-12-05
м. Полтава, вул. Гоголя, 33

Історична будівля готелю гармонійно вливається до архі-
тектурного ансамблю центральної частини Полтави, а з ві-
кон відкривається захоплива панорама історичного міста. 
До послуг гостей номери різних категорій — від затишних 
стандартних до панорамного президентського люкса. 
Для бізнес-мандрівників готель пропонує проведення 
заходів будь-якого формату. 

World Elite Mastercard® — 15 %*

*  Знижки надаються для прямих бронювань, що здійснені  
через відділ бронювання готелю. Знижки не підсумовуються 
з будь-якими іншими акціями або спецпропозиціями, що діють 
в готелі. Знижки не надаються для бронювань, що були здійснені 
через веб-сайти-посередники.

ГОТЕЛЬ

PREMIER  
HOTEL PALAZZO



Пропозиція діє до 31.12.2020.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.chopinhotel.com.ua
+38 (032) 261-10-20

м. Львів , пл. Маланюка, 7

Cповнений затишку та елегантності камерний бу-
тик-готель «Шопен» пропонує 17 номерів на будь-

який смак, а ресторан з терасою та відкритою кух-
нею дозволить насолодитися вишуканими стравами 

та живою музикою. Чудовий сервіс, затишні номери, 
оригінальний стиль та професійний персонал — все 

це ви знайдете в готелі «Шопен».

World Elite Mastercard® — 15 %

ШОПЕН
БУТИК-ГОТЕЛЬ 



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.premier-palace.phnr.com

+38 (044) 537-45-00
м. Київ, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7

Київський за сутністю та атмосферою, розкішний 
історичний готель, перлина в колекції Premier Hotels 
and Resorts. П’ятизірковий готель розташований  
у самісінькому центрі столиці та є орієнтиром 
для бізнес-спільноти міста протягом багатьох років, 
провідником традиційних цінностей істинно україн-
ської гостинності. Тут переплелися воєдино традиції 
та сучасність.

World Elite Mastercard® — 10 %*

*  Умови програми не поширюються на акції та спеціальні 
пропозиції готелю.

ГОТЕЛЬ

PREMIER 
PALACE HOTEL



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.kharkiv-palace.phnr.com
+38 (057) 766-44-00

м. Харків, просп. Незалежності, 2

Premier Palace Hotel Kharkiv — справжній гранд-го-
тель третього тисячоліття, що поєднав стриману роз-
кіш минулого і ультрасучасний комфорт сьогодення. 
Все, що може запропонувати сучасний готель класу 

люкс, є у Premier Palace Hotel Kharkiv і, крім цього, 
тут пропонують гостям дещо більше — щиру слов'ян-

ську гостинність у поєднанні з кращими традиціями 
бездоганного сервісу. 

World Elite Mastercard® — 10%*

* Для отримання знижки гість має пред’явити картку  
при заселенні та розрахуватися нею при виселенні.  

Знижка надається на проживання та не розповсюджується  
на акції та спеціальні пропозиції готелю.   

ГОТЕЛЬ

PREMIER 
PALACE HOTEL 

KHARKIV



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.grand-marine.com.ua
+38 (048) 757-90-90
м. Одеса, пров. Південносанаторний, 5, 
ж/м «Совіньйон»

Grand Marine Hotel&SPA – це сучасний лікувально- оздо-
ровчий комплекс, розташований на узбережжі Чорного 
моря в екологічно чистій курортній зоні «Совіньйон».
До послуг гостей комфортабельні номери, конференц- 
зали, збалансоване харчування, паркова зона, облад-
наний пляж, басейн із мінеральною водою, фітнес-зала, 
зимовий сад та мінеральне джерело.
У Grand Marine Hotel&SPA створені всі умови  
для незабутнього відпочинку, роботи, дозвілля  
й оздоровлення.

World Elite Mastercard® — 10 %*

*  Знижка надається на проживання. Знижка поширюється на ме-
дичні послуги, якщо вони входять у вартість проживання.

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ 
КОМПЛЕКС 

GRAND  
MARINE



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.hotel19.ua
+38 (057) 754-40-61

м. Харків, вул. Сумська, 19 (у внутрішньому дворику)

HOTEL19 гостинно запрошує зупинитися у старо-
винному будинку, спроектованому 180 років тому, 

з відновленими дерев’яними сходами, затишним 
холом і вишуканими номерами, де кожен куточок 

шанує таємницю ХІХ, красу ХХ і комфорт ХХІ століть.
Гостям готелю доступні різні варіанти спеціальних 

пропозицій як для бізнес-туристів, так і для приємно-
го романтичного відпочинку.

World Elite Mastercard® — 10 %*

* Знижка на проживання в готелі, безкоштовне підвищення 
категорії номера (надання номера вищої категорії 
здійснюється тільки за наявності вільних номерів).

HOTEL19
ГОТЕЛЬ



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.kyiv.intercontinental.com
+38 (044) 219-19-19
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2а

InterContinental Kyiv входить до міжнародної мережі 
InterContinental Hotels Group (IHG). До послуг клієнтів 
вишукані апартаменти, просторі номери, зали та рестора-
ни, що поєднують класичну елегантність і неперевершену 
функціональність. Для відпочинку гості можуть скористатися 
послугами SPA InterContinental, а на панорамній терасі 
посмакувати страви європейської, французької, азіатської 
та, звичайно, української кухонь.

World Elite Mastercard® — 10 %*

*  Знижки надаються тільки на проживання в готелі за офіційно 
опублікованим тарифом (Best Flexible Rate) і діють лише за умови 
здійснення прямого бронювання в готелі за електронною адресою 
kbpha.reservations@ihg.com, за телефоном +38 (044) 219-19-31 
або на стійці реєстрації готелю.

Спеціальні умови не поширюються на тарифи зі зниженими цінами. 
Учасники Програми повинні поінформувати виконавця про наявність 
знижки при оплаті карткою Преміальної Програми Mastercard.

INTERCONTINENTAL  
KYIV

ГОТЕЛЬ



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.vozd-hotel.com
+38 (044) 531-99-00

м. Київ, вул. Воздвиженська, 60 а, б

Камерний і елегантний готель унікально розташо-
ваний в арт-кварталі Воздвиженка, за два кроки 

до Андріївського узвозу, в туристичному серці Києва. 
Особлива гордість готелю — тінистий сад з окреми-

ми терасами, який дарує свою живу природну енер-
гію й свіжість. Чудові відкриті локації готелю стануть 
гідним обрамленням будь-якої події, ділової вечері 

або романтичного тет-а-тету.

World Elite Mastercard® — 15 %*

* Знижка не діє на спеціальні та акційні пропозиції.  
Знижка надається для цін, зазначених на стійці. 

БУТИК-ГОТЕЛЬ

ВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

Компанія працює у сфері туризму вже 18 років і є 
одним з лідерів продажу внутрішніх і міжнародних 
авіаперевезень, залізничних квитків, бронювання 
номерів у готелях, включаючи комплексне 
обслуговування делегацій.
«ПІЛОТ» — це можливість організувати відпочинок 
або ділову поїздку до будь-якої країни світу, 
провести конференцію в Україні та за кордоном, 
а також багато інших послуг.

World Elite Mastercard® — 5 % на тури,  
20 % на сервісний збір з авіаквитків*

*Знижки не підсумовуються.

ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ

ПІЛОТ



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.firstline.in.ua
+38 (057) 714-09-29

м. Харків, вул. Батумська, 4а

У мальовничій місцині, лише за десять хвилин їзди від цен-
тру міста, розмістилася заміська садиба «Наша Дача».  
Двоповерховий гостьовий дім, наповнений теплою та 

домашньою атмосферою, переносить вас до улюбленої 
дачі, яка подобається всій родині.

Хай що ви плануєте — гучну вечірку з друзями, сімейний 
відпочинок чи романтичний вікенд — дванадцять світ-

лих і затишних номерів і простора тераса з чарівними 
кріслами-гойдалками чекають на вас.

World Elite Mastercard® — 10 %*

*Знижка на проживання в готелі, безкоштовне підвищення 
категорії номера (надання номера вищої категорії здійснюється 

тільки за умови вільних номерів).

ЗАМІСЬКА  
САДИБА  

«НАША ДАЧА»

ГОТЕЛЬ



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.maristella.com.ua
+38 (048) 710-07-50  
м. Одеса, вул. Червоних Зірок, 2а

Maristella Marine Residenсe уособлює в собі філо-
софію життя і витончену красу, абсолютний комфорт 
та кращий готельний сервіс в Україні.
Готельний комплекс розташований на морському 
березі включає в себе готель на 50 номерів, 
два ресторани, бенкетний зал, конференц-зал, 
два басейни і власний пляжний комплекс.
Перебуваючи в готелі Maristella Marine Residenсe, 
гості комплексу можуть милуватися чарівним 
панорамним видом на море, що відкривається 
з кожного номера.

World Elite Mastercard® — 7 %*

*  Знижка надається на проживання в готелі.  
Знижки не підсумовуються.

MARISTELLA  
MARINE RESIDENСE

ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.aurora-hotel.phnr.com
+38 (057) 752-40-02

м. Харків, вул. Артема, 10/12

Елегантний і затишний готель розташований в істо-
ричному та діловому центрі Харкова. Інтер'єри готелю 
виконані в класичному стилі. Різноманітність номерів — 
від комфортних класичних до розкішних апартаментів 

— дозволить вибрати найкращий варіант.
Вдале розташування на тихій центральній вулиці 

робить перебування гостей комфортним і захищає 
їх від метушливого життя мегаполісу. 

World Elite Mastercard® — 15 %*

*Знижка на проживання в готелі. Знижка не діє  
на спеціальні (акційні) пропозиції.

PREMIER HOTEL 
AURORA

ГОТЕЛЬ



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.phnr.com
+38 (056) 719-92-02
м. Дніпро, узвіз Калініна, 1

Новий сучасний готель, збудований у 2014 році, 
вдало розташувався неподалік культурно-історично-
го центру Дніпра. Завдяки зручному транспортному 
сполученню можна швидко дістатися будь-якої части-
ни міста.
У ресторані Abri при готелі є чудова нагода розпо-
чати день зі смачного сніданку та провести приєм-
ний вечір у затишній атмосфері. 

World Elite Mastercard® — 10 %*

*  Знижка на проживання в готелі. Знижка не діє  
на спеціальні (акційні) пропозиції.

PREMIER HOTEL 
ABRI

ГОТЕЛЬ



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.phnr.com
+38 (0482) 31-13-12

м. Одеса, вул. Єврейська, 32

Готель розташований в історичному центрі міста за 
п’ять хвилин пішки від найвідомішої вулиці — Дери-

басівської. Вхід у готель прихований у дивовижному 
дворику, всередині якого розміщена нова цікавинка 

Одеси — Geneva Art Wall. 
У готелі 38 номерів, оформлених у пастельних тонах 
із використанням натуральних тканин, з добротними 

класичними меблями. 

World Elite Mastercard® — 15 %*

*Знижка на проживання в готелі. Знижка не діє  
на спеціальні (акційні) пропозиції.

PREMIER HOTEL 
GENEVA

ГОТЕЛЬ



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.phnr.com
+38 (044) 256-40-00
м. Київ, вул. Госпітальна, 4

Готель побудований на височині в самому центрі 
туристичних і бізнес-кварталів столиці. Великий, 
затишний і при цьому недорогий готель Києва має 
у своєму розпорядженні комфортабельні номери в 
класичному стилі. Premier Hotel Rus славиться чудо-
вою шведською лінією на сніданок, її різноманітністю 
та асортиментом.

World Elite Mastercard® — 10 %*, 15 %**

* Знижка на проживання в готелі. Знижка не діє на спеціальні 
(акційні) пропозиції. Знижка діє з понеділка до п’ятниці.

** Знижка на проживання в готелі. Знижка не діє на спеціаль-
ні (акційні) пропозиції. Знижка діє з п’ятниці до понеділка.

ГОТЕЛЬ

PREMIER HOTEL 
RUS



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.phnr.com
+38 (0542) 67-13-50

м. Суми, вул. Замостянська, 1/4

Готель розташований неподалік від центру міста 
Суми, у зеленому районі біля озера. Дизайну готе-
лю та ресторану притаманні риси східної розкоші, 

проте номери обладнано сучасними меблями й 
технікою, елегантним текстилем і світильниками. 

Інтер’єри готелю характеризують простір і велика 
кількість денного світла.

World Elite Mastercard® — 10 %*

*Знижка на проживання в готелі. Знижка не діє  
на спеціальні (акційні) пропозиції.

ГОТЕЛЬ

PREMIER HOTEL 
SHAFRAN



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

+38 (032) 295-85-88 
 м. Львів, вул. Під Дубом, 7б, ТЦ «Форум Львів»

Edem Resort Medical & SPA – палацово-парковий 
комплекс відпочинку із концепцією оздоровлення для 
гостей від 14 років, розташований поблизу мальов-
ничого Львова, на березі озера.  
Прадавній ліс, чисте повітря та тиша сприяють від-
чуттю єдності з природою та досягненню гармонії 
душі, розуму і тіла.

World Elite Mastercard®: при заселенні в готель – 
безкоштовне підвищення категорії номера та комплі-
мент від закладу (шампанське і сезонні фрукти).

КОМПЛЕКС ВІДПОЧИНКУ

EDEM RESORT 
MEDICAL & SPA



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

Coral Elite Service від туроператора Coral Travel — 
це концепція відпочинку для тих, хто віддає перевагу 
комфорту і надійності, це вибір тих, хто насолоджу-

ється найкращим.
Розкішні готелі та нові напрямки для бездоганного 
відпочинку — все це готова надати наша команда 

професіоналів у сфері організації відпочинку класу 
Premium в «Мережі Турагентств Coral Elite Service».

Ласкаво просимо у світ елітного відпочинку!

World Elite Masterсard® – 6 %*

*Знижки не підсумовуються  
з іншими акційними пропозиціями.

МЕРЕЖА ТУРАГЕНТСТВ

CORAL  
ELITE SERVICE



Пропозиція діє до 31.12.2020.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.ildecameron.com.ua
+38 (0482) 39-00-99
М. Одеса, вул. Качинського, 10

Простір з італійським стилем, цінностями та осо-
бливим шармом створений для того, щоб стати 
для гостей другою домівкою. Висока якість і рівень 
послуг супроводжують кожну хвилину перебування 
в IL Decameron Clubhouse Odessa.  
Тут гармонійно поєднуються гостинність, робо-
та, зустрічі та відпочинок в особливій обстановці. 
IL Decameron Clubhouse Odessa цінує формат тради-
ційних членських клубів, підкреслюючи його відкриті-
стю спілкування та взаємодії.

World Elite Mastercard® — 9 %

ГОТЕЛЬ

IL DECAMERON 
CLUBHOUSE 



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.citadel-inn.com.ua 
м. Львів, вул. Грабовського, 11

+38 (032) 242 7771

Відчуйте дух Австро-Угорської імперії у самому цен-
трі історичного Львова. Готель Citadel Inn допоможе 

Вам поринути в епоху розкоші, величі та чаруючої 
грації, якими славилося місто Лева у ХІХ столітті. 

Пропозиція для власників карток: 
World Elite Masterсard® – 12%

Додаткові умови: 
• Одноразовий бонус 500 грн, який можна вико-

ристати на території готелю під час проживання 
• Можливість безкоштовного раннього заїзду/ 

пізнього виїзду (за наявності вільних номерів)
• Безкоштовний апгрейд номеру (за наявності 

вільних номерів)

ГОТЕЛЬ

CITADEL INN  
Hotel & Resor t



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

Senator Hotels and Apartments – перша в Україні 
мережа апарт-готелів, яка підтримує єдині стандарти 
якості та обслуговування на незмінно високому рівні, 
створюючи при цьому унікальну атмосферу для гос-
тей. На сьогоднішній день мережа Senator об’єднує 
три апарт-готелі, розташовані в самому центрі Києва.

World Elite Masterсard –10%*

* Прискорена процедура поселення Express Check-in
* Безкоштовний пізній виїзд (за попереднім запитом)
* Безкоштовне підвищення категорії номера** 

**  Пізній виїзд та безкоштовне підвищення категорії номера 
здійснюються тільки при умові наявності вільних номерів 
та за попереднім запитом

МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ 

SENATOR 
HOTELS AND 
APARTMENTS 



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.premier-palace.phnr.com
+38 (044) 244-13-04

м. Київ, бульв. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29, 
Premier Palace Hotel

Фітнес-клуб готелю Premier Palace Hotel — сучас-
ний варіант всесвітньо відомих римських лазень, 

де створено всі умови не тільки для фізичного, а й 
для духовного відпочинку. Відновити сили та відчути 

внутрішню гармонію ви можете саме тут!
 «Здоровий дух у здоровому тілі!» — невід’ємне 

гасло життя сучасної людини, втілене у фітнес-клубі 
готелю Premier Palace Hotel.

World Elite Mastercard® — 30 %*

* При купівлі однієї річної клубної карти фітнес-клубу,  
на другу надається знижка 30 % за умови  

одночасного придбання обох карт.

ФІТНЕС-КЛУБ ГОТЕЛЮ

PREMIER 
PALACE HOTEL 



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.5element.ua
+38 (044) 351-77-33
м. Київ, вул. Електриків, 29а

Фітнес-клуб «5 Елемент» — найбільший спортивний 
комплекс у Києві та в Україні. У клубі функціонують ве-
личезний тренажерний зал, 7 басейнів, серед яких є 
відкриті басейни, розташовані у літньому дворику, гідро-
масажний басейн (джакузі) і дитячий басейн з підігрівом.

World Elite Mastercard® — знижка на придбання картки 
«Star» — 10% та 1 гостьове відвідування у подарунок, 
на придбання картки «Gold» — 5% та 2 гостьових 
відвідування у подарунок.

*  Пропозиції розраховані на держателів платіжних карток  

World Elite Mastercard®, які не є членами клубу «5 Елемент»

КЛУБ  
ЗДОРОВИХ ЗАДОВОЛЕНЬ

5 ЕЛЕМЕНТ



Пропозиція діє до 31.12.2019.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

Мережа салонів краси BACKSTAGE — це новий 
формат преміального експрес-обслуговування. 

З клієнтом одночасно можуть працювати декілька 
майстрів. Співробітники салонів BACKSTAGE прохо-
дять стажування в найкращих європейських школах, 

тому клієнт отримує найвищий рівень сервісу.

МЕРЕЖА  
САЛОНІВ КРАСИ

BACKSTAGE

При оплаті на суму понад 1500 грн —  
покриття нігтів Vinylux у подарунок*.

При оплаті на суму понад 3000 грн —  
корекція брів у подарунок*.

При оплаті на суму понад 5000 грн —  
укладання волосся у подарунок*.

* Пропозиції розраховані для власників  

платіжних карток World Elite Mastercard®



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.ark-spa.com
+38 (0482) 32-83-28
м. Одеса, вул. Генуезька, 1а

Центр здоров’я та краси для тих, хто бажає зміцнити 
здоров’я, оцінити переваги здорового способу життя.  
До послуг клієнтів — 10 банних культур Європи та 
Азії, басейн і дитячий гральний комплекс, інновацій-
на косметологія та понад 200 масажних технік наро-
дів усього світу, сквош-корти й ресторан з вишукани-
ми стравами європейської та східної кухонь.

World Elite Mastercard® — 15 %*

* Знижка поширюється на SPA-лазні й абонементи. Пропози-
ція не підсумовується з іншими спеціальними пропозиціями.

ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я ТА КРАСИ

Ark SPA  
Palace



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

Перукарня для справжніх чоловіків, які знають, що 
треба не старішати, а дорослішати. Перетворювати 

слабкості на сильні сторони та не боятися. Брати 
відповідальність і діяти. Тримати удар і не зраджува-
ти принципів. Не обманювати себе та вірити у свою 

справу.

При оплаті за модельну стрижку карткою  
World Elite Mastercard® — стрижка вусів або бороди 

в подарунок, або укладання волосся в подарунок.

МЕРЕЖА ПЕРУКАРЕНЬ

FIRM



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

GRAND PRIX 
EVOLUTION

СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС

www.evolution.grand-prix.kiev.ua
+38 (044) 230-20-82
м. Київ, вул. Володимирська, 101

Ультрасучасний спортивний майданчик просто неба 
у середмісті Києва. На Grand Prix Evolution розташо-
вані два тенісних корти з покриттям «пом’якшений 
хард», поле для міні-футболу зі штучним газоном, 
багатофункціональний майданчик та бігова доріжка, 
а також затишна лаунж-зона, просторі роздягальні 
та паркінг для гостей. 

World Elite Mastercard® — 10 %*

*  Знижка діє на придбання абонемента на теніс залежно від 
тарифів, установлених у комплексі, окрім пропозицій, на які 
знижка не розповсюджується.



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.grand-prix.kiev.ua
+38 (044) 230-20-00

м. Київ, вул. Володимирська, 101

З моменту відкриття і до сьогодні Grand Prix став 
взірцем для сучасних фітнес-клубів. Заклад роз-

ташований у діловому центрі міста на 6000 м2 та 
поєднав елегантний концепт, найпрогресивніші 

фітнес-програми, обладнання преміум-класу і без-
доганний сервіс.

World Elite Mastercard® — 5 %*, 10 %**

* Знижка діє на придбання клубної картки строком на 1 рік 
залежно від тарифів, установлених у фітнес-клубі, окрім 

пропозицій, на які знижка не розповсюджується. Знижка не 
розповсюджується на картки Extra, Teen. Student, Eve.

** Знижка діє на придбання картки повного дня на 1 рік. 
Знижка не розповсюджується на картки Extra,  

Teen. Student, Eve.

GRAND PRIX
ФІТНЕС-КЛУБ



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

САЛОН КРАСИ

GRAND PRIX

www.grand-prix.kiev.ua
+38 (044) 230-20-00
м. Київ, вул. Володимирська, 101

Салон краси Grand Prix надає повний спектр по-
слуг преміум-класу: перукарня, манікюр, педикюр, 
косметичні процедури, SPA-ритуали, апаратна 
косметологія, масажні кабінети, солярій. У Grand Prix 
зібрані кращі надбання індустрії краси — револю-
ційні косметологічні системи, апаратні процедури та 
професійна косметика. 

World Elite Mastercard® — 10 %*

* Знижка не діє на акційні (спеціальні) пропозиції.



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.hazehairdressingbar.com
+38 (067) 111-77-75

м. Київ, вул. Рейтарська, 16

haze – це перукарня для жінок абсолютно нового 
формату. Удень тут можна зробити процедури для 
волосся та нігтів, а відтак відпочити в барі за філі-

жанкою кави або смачним коктейлем. У перукарні 
використовується італійська косметика преміум-кла-
су Davines, а коктейльну карту для закладу спеціаль-

но розробив популярний нью-йоркський бармен. 

При оплаті карткою  
World Elite Mastercard®  

манікюр у подарунок.

ПЕРУКАРНЯ

HAZE



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

Великий сучасний медичний центр із парком реані-
мобілів, власними операційними, лабораторією, 
діагностичним центром, поліклінікою, стаціонаром 
та амбулаторіями з різних напрямів лікування під 
одним дахом.  Унікальний медичний центр, якому 
немає аналогів в Україні, оснащений найсучаснішим 
медичним обладнанням від світових лідерів медичної 
промисловості.

World Elite Mastercard® – 20 %*

*  Знижка не підсумовується з іншими пропозиціями. 
Знижка не поширюється на послуги,  
детальний перелік яких зазначено  
на сайті www.mastercard.ua

КЛІНІКА

БОРИС



Докладніше про адресну програму  
на сайті www.mastercard.ua

Клініка естетичної медицини працює за такими 
напрями: косметологія, стоматологія та гомеопатія. 

Також є відділення пластичної хірургії, оснащене 
найсучаснішим хірургічним обладнанням 

і комфортною післяопераційною палатою. 
Професійний персонал застосовує тільки  

перевірені технології в естетичній медицині.

World Elite Mastercard® – 7 %*

*Знижка не поширюється на акційні пропозиції.

МЕДІССА

КЛІНІКА  
ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Пропозиція діє до 31.12.2020.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.kievgolfclub.com
+38 (067) 460-03-30
с. Гавронщина, Київська обл., Макарівський р-н, 
Гривнівське шосе

Найбільший гольф-об’єкт України, що має ліцензії на 
проведення міжнародних елітних змагань із гольфу. 
GolfStream втілює найкращі уявлення про заміський 
відпочинок, пропонуючи індивідуальним і корпора-
тивним клієнтам увесь спектр сучасних можливостей 
для покращення свого дозвілля, стилю життя та форм 
ведення бізнесу.
Клуб працює протягом року з 1 квітня до 1 грудня.

World Elite Mastercard® — спеціальні умови*

*  При оплаті Green Fee преміальною карткою Mastercard® 
власник картки отримує додатково кошик м’ячів (20 шт.) 
для тренування Putting & Chipping Greens, Driving Range 
без оплати.

КИЇВСЬКИЙ ГОЛЬФ-КЛУБ 

GOLFSTREAM



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.sentosacablepark.com
+38 (068) 794-79-53

м. Дніпро, Набережна Перемоги, 37б

Унікальний комплекс на березі Дніпра, спеціально ство-
рений для активних людей, шанувальників екстриму, 

любителів сплеску адреналіну. Щодня у вас є нагода 
проводити час зі своїми близькими та друзями, катати-

ся на водних лижах, ніборді або вейкскейті, навіть не 
виїжджаючи з міста. 

Насолодитися чарівними пейзажами парку, замовити 
коктейль на будь-який смак чи просто розслабитися під 
просторим шатром ви можете на території лаунж-зони.

Пропозиція для:
World Elite MasterCard® – 15%

При оплаті картками World Elite MasterCard®  
отримуйте безкоштовний мохіто у подарунок.

КОМПЛЕКС ВІДПОЧИНКУ

SENTOSA 
CABLE PARK



Mastercard® пропонує спектр привілеїв від світових партнерів у галузі  
подорожей та торгівлі для створення додаткового рівня елітного членства –  
з оновленнями, знижками та іншими чудовими перевагами, що дозволяє 
емітентам в Європі урізноманітнити гаму продукції та брендів для власників 
карток преміум-класу, зокрема карток 

Gold Mastercard®,  

World Mastercard®, 

Platinum Mastercard®, 

World Black Edition Mastercard®, 

World Elite Mastercard®.

ПРИВІЛЕЇ ЗА КОРДОНОМ





Пропозиція діє до 31.12.2019.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

www.ihg.com/mastercard

Отримайте до 30  % знижки у вихідні в закладах 
Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Crowne Plaza® 
Hotels and Resorts, Hotel Indigo® та Staybridge Suites®, 
а також до 20  % знижки у вихідні (включаючи сніданок)  
в закладах Intercontinental® Hotels and Resorts 
та Kimpton® Hotels and Restaurants.
У межах вашої країни та по всій Європі – під час 
подорожі з Mastercard – ви маєте вибір з більш 
ніж 100 000 номерів в готелях IHG, вартість яких 
так само приваблива, як і ставлення до гостей.
Просто забронюйте номер за 21 день до заїзду, 
щоб отримати знижку в закладі, який включено  
в програму, за наявності.

Пропозиція для власників карток:  
Gold Mastercard®, World Mastercard®, Platinum Mastercard®, 
World Black Edition Mastercard®, World Elite Mastercard® 
та Business Mastercard®, емітованих у будь-якій країні.

ГРУПА КОМПАНІЙ 

INTERCONTINENTAL 

HOTELS GROUP (IHG®)



Пропозиція діє до 31.12.2018 року  
(для строків подорожей – до 31.03.2019 року)

Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

  

Hotels.com

Отримайте до 10 % знижки при бронюванні 
незалежних мережевих готелів*, що включені 
до цієї програми на hotels.com та різні знижки 

для всіх власників карток Mastercard.
Якщо ви плануєте провести романтичні вихідні, 
виділити час для відпочинку наодинці або куль-
турного відпочинку з родиною, скористайтесь 
ексклюзивною знижкою на участь у програмі 
«Готелі з гарантією найкращої ціни» (Best Price 

Guarantee hotels) на hotels.com.

Пропозиція для власників карток:  
Gold Mastercard®, World Mastercard®, 

Platinum Mastercard®, World Black Edition Mastercard®, 
World Elite Mastercard® та Business Mastercard®,  

емітованих у будь-якій країні.



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

Приєднуйтесь до Avis та отримайте низку пільг та 
ексклюзивні знижки Mastercard. За допомогою цього 
безкоштовного членства в програмі Avis Preferred 
власники карток можуть скористатися:
• підвищенням класу автомобіля при кожному бро-

нюванні (за наявності);
• знижкою до 35 % від стандартної ціни;
• знижкою до 35 % знижки від тарифів вихідного дня.
Ця пропозиція долучає власників карток до одного 
з провідних світових брендів з обслуговування, зруч-
ності та лояльності клієнтів.

Пропозиція для власників карток:  
Gold Mastercard®, World Mastercard®, Platinum Mastercard®, 
World Black Edition Mastercard®, World Elite Mastercard® 
та Business Mastercard®, емітованих в Європі та Росії. 

ПРОПОЗИЦІЇ  
З ПРОКАТУ АВТОМОБІЛІВ

AVIS



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

Приєднуйтесь до програми Hertz Gold Plus Rewards 
для підвищення класу орендованого автомобіля  

та отримуйте такі переваги:
• Знижка до 15 % на кожен орендований автомобіль
• Безкоштовне підвищення класу автомобіля на 

один клас у встановлених для участі в програмі 
місцях (за наявності)

• Отримання до 900 бонусних балів у програмі  
Gold Plus Rewards при зарахуванні

• Безкоштовний додатковий водій (для офіційного 
або цивільного чоловіка чи дружини)

• Прискорене повернення з послугою  
Hertz Instant Returns

• Уникнення черги та реєстраційних стійок в більш 
ніж 50 найбільших аеропортах світу

• Прискорена послуга Gold в більш ніж 1000 місцях 
по всьому світу

Пропозиція для власників карток:  
Gold Mastercard®, World Mastercard®, Platinum Mastercard®, 

World Black Edition Mastercard®, World Elite Mastercard® 
та Business Mastercard®, емітованих в Європі (у т. ч. в Росії),  

на Близькому Сході та в Африці.

ПРОПОЗИЦІЇ  
З ПРОКАТУ АВТОМОБІЛІВ

Her tz Gold 
Plus Rewards



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  
Деталі на сайті www.mastercard.ua

ФЛАГМАНСЬКИЙ МАГАЗИН

PRINTEMPS

Розташований у центрі Парижа, гіпермаркет Printemps  
є одним з провідних світових магазинів моди, розкоші  
та краси, який залюбки пропонує широкий спектр  
VIP-послуг для власників карток World, World Black Edition  
та World Elite Mastercard®:
• Вітальний напій в ексклюзивному VIP-залі на замовлення
• Персональна VIP-картка Mastercard зі спеціальною 

пропозицією*
• Персональні асистенти покупок за запитом за умови 

бронювання (попереднє бронювання за 48 годин)
• Заочні покупки та пріоритетне відшкодування податків 
• Безкоштовна місцева доставка** та міжнародна служба 

доставки 
• Спеціальний подарунок (до закінчення товарних запасів)

  * Спеціальна пропозиція обмежена вибором брендів. Будь ласка, 
ознайомтеся з умовами в магазині.

** Послуга дійсна в Парижі, покупки понад 600 євро (за винятком 
меблів та постільної білизни).

Пропозиція для власників карток: World Mastercard®,  
World Black Edition Mastercard® та World Elite Mastercard®,  
емітованих у будь-якій країні.



Пропозиція діє до 31.12.2018.  
Партнери можуть змінювати умови надання привілеїв.  

Деталі на сайті www.mastercard.ua

БУТИК-МІСТЕЧКА

CHIC OUTLET 
SHOPPING® 

www.chicoutletshopping.com/mastercard-euprem

Відкрийте для себе більш ніж 1000 бутіків 
провідних світових брендів в нашій колекції  

бутик-містечок, а також зекономте до 60 %* витрат 
на ваші покупки. Знайдіть власну красу.

Потіште себе VIP-карткою, яка дає право 
на додаткову знижку 10 % від цін у бутиках.  

Не діє в період розпродажів. 
Усім власникам карток надається 15 % знижки  

на шопінг-пакети, послуги та квитки на Shopping Express®. 
Окрім того, власники карток World Elite, World Black 

Edition, World та Platinum отримують доступ до VIP-залу 
в бутик-містечках за наявності. Потрібно здійснювати 

бронювання заздалегідь, за 48 годин, електронною 
поштою на адресу events@chicoutletshopping.com.

Пропозиція для власників карток:  
World Mastercard®, Platinum Mastercard®, World Black Edition 
Mastercard® та World Elite Mastercard®, емітованих в Європі, 

Росії, країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону, на Близькому 
Сході, в Африці та в Північній Америці.



ДЯКУЄМО  
ЗА УВАГУ!






