ЛЮБОВ У ВАС В ДНК
МИ ЗНАЄМО ЯК ЇЇ ПРОЯВИТИ
ПРОПОЗИЦІІ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ
ПРЕМІАЛЬНИХ КАРТОК VISA GOLD
Скористайтеся приємною знижкою 15% на
косметику та парфумерію з вашою карткою
Visa Gold у мережі магазинів Бомонд!
Детальніше

Відчуйте атмосферу ірландського пабу в Києві
у Docker Pub! Чудова кухня і великий вибір
напоїв зі знижкою 5% для держателів картки
Visa Gold!
Детальніше

Смакуйте більше 20 видів вареників та іншу
колоритну українську кухню у ресторані
PETRUS-Ь зі знижкою 10% для держателів
картки Visa Gold!
Детальніше

Всі кіно – премьери у мережі Планета Кіно зі
знижкою 3% при розрахунку карткою Visa Gold!
Детальніше

З карткою Visa Gold вас очікує приємна знижка
5% на головні убори, сонцезахисні окуляри та
шарфи у мережі магазинів LuckyLOOK!
Детальніше

Зроби свої подорожі та відпочинок
комфортними з Europcar та отримуй знижку 5%
на аренду зручних авто.
Детальніше

«Баркас.Fish&Grill» – прекрасний вибір свіжої
риби і морепродуктів в центрі Києва. При
розрахунку карткою Visa Gold надається
приємна знижка 10%!
Детальніше

Оцініть вішуканість асортименту в магазинах
мережі BergHOFF та отримайте знижку
у розмірі 5%!
Детальніше

Оновіть гардероб у Марафон – з Visa Gold
та отримайте знижку 7%!
Детальніше

П'ятизірковий бутік-готель Отрада,
розташований на узбережжі Чорного моря
надає знижку 10% на проживання та меню
ресторану держателям картки Visa Gold!
Детальніше

G OLD

УСІ СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА
ПРИВІЛЕЇ У ВАШОМУ СМАРТФОНІ.

Мобільний додаток
Visa Explore

Підтримка програми
за телефонами

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

Завантажуйте зараз:

Корпорація «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (Visa International Service
Association) (США) надає банкам можливість емітувати платіжні картки Visa.
Банки-емітенти можуть встановлювати обмеження 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 2019 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.
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.

