
БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD У СВІТОВИХ СТОЛИЦЯХ



 

 

Загальна  інформація

Mastercard пропонує нову можливість для клієнтів вашого банку — вільний доступ до 
бізнес-залів в аеропортах світових столиць.
Тепер держателі преміальної картки World Elite Mastercard® можуть скористатися 
привілеєм вільного доступу до бізнес-залів Mastercard і провести час в очікуванні рейсу, 
занурившись в атмосферу комфорту й чудового сервісу.
Вільний доступ до бізнес-залів Mastercard із наявністю картки Word Elite Mastercard® 
доступний у таких містах: 

▪ Київ 
▪ Москва
▪ Будапешт
▪ Бухарест
▪ Відень
▪ Прага
▪ Тбілісі
▪ Батумі
▪ Бішкек
▪ Кишинів

 



 

 

КИЇВ 

Бізнес-зали Masterсard Lounge внутрішніх і міжнарожних рейсів у терміналі D міжнародного аеропорту 
Бориспіль.

Умови доступу: Щоб отримати доступ до бізнес-зали Mastercard Вам необхідно: надати картку 
співробітнику бізнес-зали, ввести PIN-код, надати посадковий талон, ім’я та прізвище на Вашій картці  
повинно співпадати з іменем та прізвищем на посадковому талоні. Для держателів карток World Elite 
Masterсard® у бізнес-залі міжнародних рейсів передбачений безкоштовний прохід для однієї дитини 
віком до 16 років.  Діти віком до 4 років у супроводі батьків дістають доступ до зали безкоштовно. 
Бізнес-зал розташований у терміналі D, за зоною паспортного контролю. 
Інші супровідники також можуть дістати доступ до залу за плату в розмірі 650 UAH (міжнародні рейси) та 
720 UAH (внутрішні рейси) з людини (за перші 3 години перебування). 
До ваших послуг у бізнес-залі Masterсard безкоштовно*: 
• їжа та напої в асортименті; 
• безкоштовний Wi-Fi; 
• стаціонарні комп’ютери з доступом до мережі Інтернет, принтер, копіювальна техніка, факс)
• українська та закордонна преса; 
• кімната для куріння. 
* Максимально можливий час проведення в бізнес-залі — 3 години на добу.
Відвідати бізнес-зали Masterсard можуть також держателі таких преміальних карток Masterсard®, емітованих в Україні: Word Black Edition 
Masterсard®, Platinum Masterсard®, Debit Platinum Masterсard®, Corporate Masterсard®.

 

Загальна інформація



 

 



 

 

МОСКВА

Бізнес-зал Masterсard Lounge в терміналі E міжнародного аеропорту Шереметьєво.

Умови доступу: вільний доступ для держателів карток World Elite Masterсard®, а також 
для двох гостей і двох дітей віком до 12 років. Діти віком до 2 років у супроводі батьків 
дістають доступ до залу безкоштовно. 
Інші супровідники також можуть дістати доступ до залу за окрему плату в розмірі 6000  
RUB із людини.  Знижка 50 % від цієї суми передбачена в разі розрахунку будь-якою 
карткою Masterсard® або Maestro.

Доступні послуги: простір бізнес-залу поділений на кілька зон: зону для роботи, 
зелений сад, бібліотеку й кімнату відпочинку зі зручними кушетками. У залі працює 
швидкий бездротовий Інтернет, у розпорядженні відвідувачів: планшети, адаптери й 
зарядні пристрої. Найкращі кухарі розробили гастрономічну концепцію для шведського 
столу й меню a la carte, у якому зібрано понад 20 популярних позицій російської та 
європейської кухонь.
Бізнес-зал відкритий цілодобово. Максимально можливий час проведення в бізнес-залі — 
5 годин у день. Для відвідування бізнес-залу Masterсard потрібно показати на вході вашу 
преміальну картку Masterсard®. 

Загальна інформація



 

 



 

 

ВІДЕНЬ 

Бізнес-зал Jet Lounge | Sky Lounges у Віденському міжнародному аеропорту (Відень-Швехат).  

Умови доступу: вільний доступ для держателів карток World Elite Masterсard®.  
Діти віком до 3 років у супроводі батьків дістають доступ до залу безкоштовно.
Інші супровідники також можуть дістати доступ до залу за плату в розмірі € 29 з людини. 

Бізнес-зал Sky Lounge розташований у зоні реєстрації № 3 на 2-му рівні, біля виходу F (для громадян 
із шенгенською візою) і виходу G (для громадян без шенгенської візи). Бізнес-зал Jet Lounge 
розташований у зоні реєстрації № 1 і № 2, на нижньому поверсі, біля виходів B і С (для громадян із 
шенгенською візою) і виходу D (для громадян без шенгенської візи).  

Доступні послуги: гарячі і холодні закуски, алкогольні та безалкогольні напої, міжнародна преса і 
журнали, безкоштовний Wi-Fi, душові кабіни, кондиціонер, бізнес-зона з комп’ютерами, зона для 
куріння, вхід для інвалідів на візках.  
Бізнес-зал відкритий щодня з 5:00 до 22:00.  Для відвідування бізнес-залу Masterсard потрібно 
показати на вході вашу преміальну картку Masterсard®.

 

Загальна інформація



 

 



 

 

ПРАГА 

Бізнес-зал Masterсard Lounge в терміналі 1 міжнародного аеропорту ім. Вацлава Гавела.

Умови доступу: вільний доступ для держателів карток World Elite Masterсard®.
Діти віком до 3 років у супроводі батьків дістають доступ до залу безкоштовно.   
Інші супровідники також можуть дістати доступ до залу за плату в розмірі € 31 з людини. 

Доступні послуги: закуски, магазин duty-free, телевізор, Wi-Fi, колекція фільмів, зона відпочинку, 
новинний стенд, дитячий майданчик, президентський зал Masterсard Elite. 

Бізнес-зал Masterсard — це зручне приміщення з яскравим сучасним дизайном, де кожному 
відвідувачу забезпечено високий рівень комфорту й потрібний рівень приватності.  Бізнес-зал 
відкритий щодня з 5:30 до 23:30. Для відвідування бізнес-залу Masterсard потрібно показати на 
вході вашу преміальну картку Masterсard®.

 

Загальна інформація



 

 



 

 

Загальна інформація

БУДАПЕШТ 

Бізнес-зал Masterсard Lounge в міжнародному аеропорту ім. Ференца Ліста.

Умови доступу: вільний доступ для держателів карток World Elite Masterсard®. 
Діти віком до 2 років у супроводі батьків дістають доступ до залу безкоштовно.
Інші супровідники також можуть дістати доступ до залу за плату в розмірі € 20 з людини. 
 
Бізнес-зал розташований у терміналі SkyCourt на 1-му поверсі. Щоб потрапити в термінал 
SkyCourt, треба пройти через контроль безпеки й магазин duty-free, потім повернути 
праворуч і піднятися нагору.  

Доступні послуги: їжа та напої, газети, безкоштовний Wi-Fi, робоче місце, принтер, 
телевізор.  Бізнес-зал відкритий щодня з 5:30 до 19:30. Для відвідування бізнес-залу 
Masterсard потрібно показати на вході вашу преміальну картку Masterсard®.

 



 

 



 

 

БУХАРЕСТ 

Бізнес-зал Masterсard Lounge в залі міжнародних вильотів міжнародного аеропорту       ім. 
Анрі Коанди.

Умови доступу: вільний доступ для держателів карток World Elite Masterсard®.
Діти віком до 2 років у супроводі батьків дістають доступ до залу безкоштовно.
Інші супровідники також можуть дістати доступ до залу за плату в розмірі € 42 з людини. 

Бізнес-зал розташований у залі міжнародних вильотів на 1-му поверсі. Щоб знайти бізнес-
зал, рухайтесь за вказівниками в аеропорту.  Бізнес-зал відкритий цілодобово. 
Максимально можливий час проведення в бізнес-залі — 2 години в день. Для 
відвідування бізнес-залу Masterсard потрібно показати на вході вашу преміальну картку 
Masterсard®. 

Загальна інформація



 

 



 

 

ТБІЛІСІ 

Бізнес-зал Masterсard Lounge в міжнародниому аеропорту Тбілісі ім. Шота Руставелі.

Умови доступу: вільний доступ для держателів карток World Elite Mastercard®.
Діти віком до 6 років у супроводі батьків дістають доступ до залу безкоштовно.
Інші супровідники також можуть дістати доступ до залу за плату в розмірі € 50 з людини. 

Доступні послуги: снек-бар, широкий асортимент алкогольних і безалкогольних напоїв, 
телевізор, кабельний і бездротовий доступ до Інтернету, щоденні газети, щотижневі та 
щомісячні журнали.

Бізнес-зал відкритий цілодобово. Максимально можливий час проведення в бізнес-залі — 
2 години в день. Для відвідування бізнес-залу Masterсard потрібно показати на вході вашу 
преміальну картку Masterсard®. 

Загальна інформація



 

 



 

 

БАТУМІ 

Бізнес-зал Masterсard Lounge в міжнародному аеропорту Батумі.

Умови доступу: вільний доступ для держателів карток World Elite Masterсard®.
Діти віком до 6 років у супроводі батьків дістають доступ до залу безкоштовно.
Інші супровідники також можуть дістати доступ до залу за плату в розмірі € 50 з людини. 

Бізнес-зал розташований на поверсі міжнародних вильотів. Бізнес-зал відкритий 
цілодобово. Максимально можливий час проведення в бізнес-залі — 2 години в день. 
Для відвідування бізнес-залу Masterсard потрібно показати на вході вашу преміальну 
картку Masterсard®. 

Доступні послуги: смачні закуски, широкий асортимент алкогольних і безалкогольних 
напоїв, телевізор, доступ в Інтернет, щоденні газети, щотижневі та щомісячні журнали.

Загальна інформація



 

 



 

 

БІШКЕК 

Vip-зал Masterсard в міжнародному аеропорту Манас.

Умови доступу: вільний доступ для держателів карток World Elite Masterсard®.
Діти віком до 3 років у супроводі батьків дістають доступ до залу безкоштовно.
Інші супровідники також можуть дістати доступ до залу за плату в розмірі € 60 з людини. 

Vip-зал розташований на першому поверсі у лівому крилі аеропорту, VIP-зал відкритий 
цілодобово. Максимально можливий час проведення у VIP-залі — 3 години в день. Для 
відвідування VIP-залу Masterсard потрібно показати на вході вашу преміальну картку 
Masterсard®. 

Представник VIP-залу допомагає пройти митний контроль та реєструє на рейс, за 
20 хв. до вильоту водій підвозить на окремому автомобілі до трапу літака.

Доступні послуги: телевізор, доступ в Інтернет, щоденні газети, щотижневі та 
щомісячні журнали, окрема реєстрація на рейс та підвіз до літака.

Загальна інформація



 

 



 

 

КИШИНІВ 

Бізнес-зал Masterсard Lounge в міжнародниому аеропорту Кишинів.

Умови доступу: вільний доступ для держателів карток World Elite Mastercard®.
Діти віком до10 років у супроводі батьків дістають доступ до залу безкоштовно.
Інші супровідники також можуть дістати доступ до залу за плату в розмірі € 35 з людини. 

Бізнес-зал розташований на першому поверсі аеропорту, бізнес-зал відкритий 
цілодобово. Максимально можливий час проведення у VIP-залі — 2 години в день. Для 
відвідування VIP-залу Masterсard потрібно показати на вході вашу преміальну картку 
Masterсard®. 

Доступні послуги: смачні закуски, широкий асортимент алкогольних і безалкогольних 
напоїв, телевізор, кабельний і бездротовий доступ до Інтернету, щоденні газети, 
щотижневі та щомісячні журнали.

Загальна інформація



 

 



ДЯКУЄМО!


