
ОПЛАТА ТУРІВ 

 

Оплату туру (часткову або повну) платник може здійснювати будь-яким з наведених 

способів: 

 банківською карткою VISA, MasterCard на сайті, 

 у банкоматі або відділенні будь-якого банку, за реквізитами що вказані на рахунках 

ТОВ «КОРАЛ ТРЕВЕЛ РЕГІОНИ»,  

 Подарунковою карткою Coral Travel. 

 

УВАГА! Доплата за частково сплачену заявку може бути проведена з використанням 

тільки того способу платежу, за яким проводилася передоплата (за винятком 

використання Подарункової картки для оплати туру). 

 

ОПЛАТА БАНКІВСЬКОЮ КАРТКОЮ VISA, MASTERCARD 

 

Оплату туру можна здійснити в особистому кабінеті туриста, за допомогою банківської 

картки VISA або MasterCard 

 

Переваги даної форми оплати: 

 процес пошуку, бронювання та купівлі туру здійснюється в режимі реального часу, 

протягом декількох хвилин, 24 години на добу. 

 можливість сплатити 30% або 100% вартості туру (згідно з умовами оплати 

Туроператора), 

 додаткова комісія за проведення оплати не стягується, 

 миттєве зарахування коштів в оплату бронювання, 

 друк документів туру відразу після оплати 100% вартості туру. 

Також Ви маєте змогу скористатися сервісом «Оплата частинами від Приватбанку». 

Максимальна кількість платежів – чотири. Для того, щоб скористатися сервісом оберить 

відповідну функцію. 

 

ОПЛАТА ПОДАРУНКОВОЮ КАРТКОЮ CORAL TARVEL 

 

При наявності Подарункової картки Coral Travel необхідно звернутись на електрону 

адресу tourist@coraltravel.ua для перевірки картки та отримання інструкцій щодо її 

використання.  

 

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БАНКИ, ВКАЗАНІ В РАХУНКАХ 

ТОВ «КОРАЛ ТРЕВЕЛ РЕГІОНИ»* 

 

Оплату туру можна здійснити в будь-яких банкоматах і відділеннях банків, інтернет–

банкінгах за реквізитами,  що вказані на рахунках ТОВ «КОРАЛ ТРЕВЕЛ РЕГІОНИ», 

згідно графіка: 

mailto:tourist@coraltravel.ua


 

Для турів з датою початку більш ніж 30 днів від дати підтвердження сплата здійснюється: 

30% - протягом 2-х банківських днів від дати виставлення рахунку, включаючи дату 

виставлення  рахунку.** 

70% - не пізніше 30-ти днів до дати початку туру*** 

 

Для турів з датою початку менш ніж 30 днів від дати підтвердження оплата має бути 

здійснена в розмірі 100% упродовж 2-х банківських днів від дати виставлення рахунку, 

включаючи дату виставлення  рахунку. 

 

Для турів з датою початку в період між 20 грудня та 10 січня  оплата має бути здійснена 

в розмірі 100%  упродовж 2-х банківських днів незалежно від дати бронювання  

 

 

При порушенні графіку оплат ТОВ «КОРАЛ ТРЕВЕЛ РЕГІОНИ» залишає за собою право 

перевиставити рахунок за максимальним внутрішнім курсом Туристичного оператора, 

який діяв у період між фактичною датою отримання платежу та датою платежу. 

необхідною згідно графіку.  

Актуальний рахунок на доплату туру можна отримати, направивши запит на електронну 

адресу: tourist@coraltravel.ua  

__________________ 

* Звертаємо Вашу увагу, що суму комісії на прийом платежів треба уточнювати у банку, 

через який здійснюється платіж. 

** Оплата першого етапу з дати виставлення рахунку за курсом дати виставлення рахунку, 

сплата одним платежем. 

*** Оплата другого етапу за внутрішнім курсом на момент надходження грошових коштів 

на розрахунковий рахунок ТОВ «КОРАЛ ТРЕВЕЛ РЕГІОНИ» за умови дотримання 

графіка оплат, оплата будь-якою кількістю платежів. 
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