
Vezetéknév:

Születési dátum:

Utca,  

házszám: 

Város:

E-mail:

Az Ön e-mail címét a Piority Pass Limited szolgáltatásai biztosítása érdekében kéri el.  

Név (ahogy az American Express Arany Vállalati Kártyáján szerepel):   

American Express Arany Vállalati Kártyájának száma:

LOUNGE CLUBTM

Minden American Express® Arany Vállalati Kártyabirtokos, aki szereti az utazás előtti perceket kényelemben tölteni, 
bizonyára értékelni fogja különleges, LOUNGE CLUB™ tagságot kínáló ajánlatunkat, amely világszerte több mint  
350 repülőtér VIP várójába való belépés lehetőségét biztosítja.

Különleges ajánlatunk ingyenes LOUNGE CLUB™ tagságot tartalmaz, amely a reptéri várók használatára ad 
lehetőséget. A LOUNGE CLUB™ tagság kezdetétől számított évi két látogatás ingyenes, minden további látogatás 
térítésköteles (az ár jelenleg 24 euró). A LOUNGE CLUB™ klubtagok vendégeket is magukkal vihetnek a váróba, akik 
számára minden belépés térítésköteles. A vendégek után 24 euró összegű díjat számolunk fel, amelyet az Ön Arany 
Vállalati Kártyájára terhelünk.

Ha szeretne a LOUNGE CLUB™ tagja lenni, a tagsági kártya igényléséhez kérjük, töltse ki az alábbi igénylőlapot, és 
küldje el az American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország címére. Az igénylésben megadott 
adatait a LOUNGE CLUB™ program ügyintézőjéhez továbbítjuk, az Angliában és Walesben 2728518 szám alatt 
regisztrált Priority Pass Limited címére: Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU. 

Kérjük, NAGYBETŰKET használjon a nyomtatvány kitöltésekor. 

Kérjük, töltse ki az igénylőlapot. A kitöltött és aláírt igénylőlapot szkennelve küldje el az ugyfelszolgalat@aexp.com email címre, 
vagy faxolja a +36 1 235 4339-es faxszámra.

A tagsági kártyát a LOUNGE CLUB™ várók teljes listájával, valamint a LOUNGE CLUB™ szolgáltatás használati feltételeivel együtt 28 napon 
belül küldjük meg Önnek.

American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország, székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01-17-000661, nyilvántartó hatóság:  
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, alapító külföldi vállalkozás neve: American Express Services Europe Limited, székhelye: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, 
London SW1W 9AX, Egyesült Királyság, cégjegyzékszáma: 1833139, nyilvántartó hatósága: Companies House. Az American Express Services Europe Limited az Egyesült 
Királyság pénzügyi felügyeleti szerve, a Financial Conduct Authority engedélyével rendelkezik a tevékenységére (engedélyszám: 661836). Az American Express Services 

Europe Limited fióktelepének Magyarországon folytatott tevékenységére a helyi szabályok irányadók, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank felügyel.

American Express® Arany Vállalati Kártyabirtokos adatai

Férfi Nő Keresztnév:

É É É É H H N N

A Kártya lejárati dátuma:
H H É É

Dátum: É É É É H H N N

10/2017  Source code: LCGGCHD3BHUN

Irányítószám:

Ország:

Elolvastam az igénylőlap második oldalán található, LOUNGE CLUB™ szolgáltatással kapcsolatos információkat és a www.loungeclub.com 
honlapon elérhető LOUNGE CLUB™ szolgáltatás általános használati feltételeit. Kérem az American Express Services Europe Limited Fióktelep, 
Magyarország (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.) vállalatot, hogy az ezen az igénylőlapon szereplő adatokat az Angliában és Walesben 
2728518 szám alatt regisztrált Priority Pass Limited székhelyére, a Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU címre küldjék el. 

Kártyabirtokos aláírása:

LOUNGE CLUBTM

All American Express® Corporate Gold Cardmembers who appreciate comfort and peace before their journey are  
able to take advantage of the specially prepared offer of membership in LOUNGE CLUB™, which enables access to 
over 350 airport VIP lounges all over the world.

The special offer for you includes free LOUNGE CLUB™ membership entitling you to use airport lounges and two 
complimentary visits per LOUNGE CLUB™ membership year. After using the two complimentary visits, you will be 
charged for every subsequent lounge visit (currently the fee is EUR 24). The LOUNGE CLUB™ membership allows you 
to invite accompanying guests to a lounge, for which a fee of EUR 24 per guest will be charged to your  
American Express Corporate Gold Card.

In order to receive the LOUNGE CLUB™ card, please fill in the following form and send it to American Express Services 
Europe Limited Branch, Hungary. Information provided in this application will be submitted to the operator of the 
LOUNGE CLUB™ program – Priority Pass Limited with its seat at Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London,  
EC3A 7BU, a company registered in England and Wales under number 2728518.

Please use CAPITAL LETTERS when completing all sections. 

10/2017   Source code: LCGGCHD3BHUN

American Express® Corporate Gold Cardmember details

Mr.         Mrs. First Name: 

Surname:

Date of Birth:

Address:

City:

E-mail:

Your e-mail address will be used by Piority Pass Limited for servicing purposes only. 

Name as it appears on your American Express® Corporate Gold Card:  

American Express® Corporate Gold Card: 

Please complete the application form, scan the completed and signed document and submit via email to ugyfelszolgalat@aexp.com. 
You can also fax the form at +36 1 235 4339. 

Within 28 days, you will receive a membership card together with the full list of LOUNGE CLUB™ lounges and the Terms and Conditions 
of the LOUNGE CLUB™ Service.

American Express Services Europe Limited Branch, Hungary, registered office: Váci út 76, Budapest 1133, Hungary, company registration number:  
01-17-000661, registration authority: Capital Court as Court of Registration, name of founding foreign company: American Express Services Europe Limited, 

seat: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, United Kingdom, company registration number: 1833139, registration authority: 
Companies House. American Express Services Europe Limited is authorised in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority (reference number 

661836). For American Express Services Europe Limited’s branch activities in Hungary, local rules apply which can be enforced by the National Bank of Hungary. 

Y Y Y Y M M D D

Card expiry date:
M M Y Y

Date: Y Y Y Y M M D D

Postcode:

Country:

I have read the LOUNGE CLUB™ Service Information on the second page and Terms and Conditions of the LOUNGE CLUB™ service 
available at www.loungeclub.com and I ask American Express Services Europe Limited Branch, Hungary, registered office: Váci út 76, 
Budapest 1133, Hungary to submit the information provided in this application to Priority Pass Limited with its seat at Cutlers Exchange, 
123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, a company registered in England and Wales under number 2728518.

Signature of Cardmember:



LOUNGE CLUB™ szolgáltatással kapcsolatos információk

Az igénylőlap kitöltése előtt kérjük, olvassa el a szolgáltatás általános használati feltételeit.  
A használati feltételek teljes szövege az alábbi weboldalon is megtekinthető: www.loungeclub.com.

Az igénylőlap kézhezvételétől számított 28 napon belül a LOUNGE CLUB™ elküldi Önnek a tagsági kártyát, amellyel 
világszerte több mint 350 váróba nyerhet belépést. A kártya mellé megkapja az igénybe vehető várók teljes listáját és 
a LOUNGE CLUB™ szolgáltatás általános használati feltételeit is. A LOUNGE CLUB™ várókba kizárólag érvényes, saját 
névre kiállított LOUNGE CLUB™ kártyával, és az aznapra szóló beszállókártyájával léphet be.  

A reptéri várók igénybevételére a LOUNGE CLUB™ szolgáltatás használati feltételei vonatkoznak. A LOUNGE CLUB™ 
kártya igénylőlapjának megküldésével Ön vállalja, hogy ezeket a használati feltételeket elfogadja. Tudomásul veszi 
továbbá, hogy a két ingyenes alkalom után a további váró látogatásokért esetleg fizetnie kell. A jelenlegi díj 24 euró  
az American Express® Arany Vállalati Kártyájára vonatkozó szabályoknak megfelelően. A váróba magával hozott 
vendégei után 24 euró összegű díjat számolunk fel, amelyet közvetlenül az Ön American Express® Arany Vállalati 
Kártyájára terhelünk.

A várók belépési díjai változhatnak, azokat a Priority Pass Limited állapítja meg, és az esetleges változtatások esetén 
értesíti Önt. 
 
Az ezen igénylőlap révén összegyűjtött személyes adatok kezelője az Angliában és Walesben 2728518 szám alatt 
regisztrált, Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU címen található székhelyű Priority Pass Limited.  
Az adatokra ezen igénylőlap feldolgozásához, illetve a LOUNGE CLUB™ tagsági megállapodás megkötéséhez van 
szükség. Önnek jogában áll személyes adataihoz hozzáférni, illetve azokat módosítani. A Priority Pass Limited a 
megadott adatokat kizárólag az Önnek nyújtott szolgáltatások biztosítása érdekében kéri el, az adatokat harmadik 
félnek nem adja ki.

LOUNGE CLUB™ Service Information

Please read the Terms and Conditions before completing the application.  
The full text of the Terms and Conditions is available at www.loungeclub.com.

Upon receiving the application, within 28 days LOUNGE CLUB™ will send you the membership card, enabling you  
to have access to over 350 lounges worldwide. You will also receive a list of all the lounges and Terms and Conditions  
of the LOUNGE CLUB™ Service. 

Admittance to LOUNGE CLUB™ lounges is strictly subject to showing a valid LOUNGE CLUB™ card issued in your 
name and a boarding pass for the same day.

The use of airport lounges is subject to Terms and Conditions of the LOUNGE CLUB™ Service. You undertake to 
observe the Terms and Conditions by submitting the application for the LOUNGE CLUB™ card. You accept that after 
using two complimentary visits, the lounges may charge fees for every subsequent visit. The current fee, in accordance 
with the valid rate for your American Express® Corporate Gold Card, is EUR 24. Visits of your guests are subject to a fee 
of EUR 24 per guest, which will be charged directly to your American Express® Corporate Gold Card.

Fees for using the lounges may be changed and are determined by Priority Pass Limited, who will notify you of any 
changes in the fee rate.

The controller of the personal data collected with this application is Priority Pass Limited with its seat at Cutlers 
Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, a company registered in England and Wales under number 2728518.  
The data will be processed for purposes of processing this application and concluding a LOUNGE CLUB™ membership 
agreement. You are entitled to access and correct your personal data. Priority Pass Limited will use the information 
provided by you only for the purposes of providing services and your data will not be made available to any third persons. 
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