
Nazwisko:

Data urodzenia:

Adres:

Miasto:

E-mail:

Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany przez Priority Pass Limited jedynie do celów obsługi klienta.  

Imię i nazwisko tak, jak wytłoczone na Karcie:   

Numer Złotej Karty Korporacyjnej American Express:

Zapoznałem się z Informacją o Usłudze LOUNGE CLUB™ znajdującą się na drugiej stronie  oraz z Regulaminem Usługi LOUNGE CLUB™ 
dostępnym pod adresem: www.loungeclub.com i proszę American Express Services Europe Limited, sp. z o.o., Oddział w Polsce,  
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa o przekazanie informacji podanych w niniejszym wniosku do Priority Pass Limited, z siedzibą w Cutlers 
Exchange, 123 Houndsditch, London,  EC3A 7BU, spółce zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 2728518. 

LOUNGE CLUBTM

Posiadacze Złotej Karty Korporacyjnej American Express® ceniący komfort i spokój przed podróżą, mogą skorzystać  
z przygotowanej specjalnie dla nich oferty członkostwa w LOUNGE CLUB™, umożliwiającej dostęp do ponad  
350 lotniskowych salonów VIP na całym świecie.

Oferta specjalna obejmuje bezpłatne członkostwo w LOUNGE CLUB™ uprawniające do korzystania z salonów 
lotniskowych oraz dwie darmowe wizyty w każdym roku członkostwa w programie (licząc od momentu przystąpienia).  
Po wykorzystaniu dwóch darmowych wizyt, Posiadacz Złotej Karty Korporacyjnej American Express będzie obciążany 
opłatą za każdą kolejną wizytę w salonie (obecnie opłata wynosi 24 EUR). Członkostwo w LOUNGE CLUB™ daje 
Posiadaczowi możliwość zaproszenia do salonu osób towarzyszących. Opłata za wizytę każdej z osób towarzyszących 
wynosząca 24 EUR obciąży Posiadacza Złotej Karty Korporacyjnej.

Aby otrzymać kartę LOUNGE CLUB™ należy wypełnić niniejszy formularz i odesłać go do American Express Services 
Europe Limited, sp. z o.o., Oddział w Polsce. Informacje podane w niniejszym wniosku zostaną przekazane operatorowi 
programu LOUNGE CLUB™, Priority Pass Limited, z siedzibą w Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, 
spółce zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 2728518. 

Prosimy o wypełnienie formularza NA KOMPUTERZE lub DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Wypełniony i podpisany formularz należy zeskanować, a następnie przesłać na adres: kartapln@aexp.com. 
Wniosek można również przesłać faksem pod numer: +48 22 581 52 02.

W ciągu 28 dni otrzymają Państwo kartę członkowską wraz z pełną listą salonów LOUNGE CLUB™, oraz Regulamin Usługi LOUNGE CLUB™.

American Express Services Europe Limited, sp. z o.o., Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,  
KRS: 0000366972, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080009600, REGON 142613563. 
American Express Services Europe Limited jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług płatniczych i nadzorowanym przez Financial Conduct 

Authority z Wielkiej Brytanii zgodnie z Payment Services Regulations 2009 (numer licencji 415532).

Informacje o Posiadaczu Złotej Karty Korporacyjnej American Express®

Pan         Pani Imię:

D D M M R R R R

Data ważności: M M R R

Data: D D M M R R R R

12/2014   Source code: LCGGCOD3BPLN

Kod pocztowy:

Kraj:

Podpis Posiadacza Karty:

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, sp. z o.o., Oddział w Polsce. 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. 

American Express Services Europe Limited, sp. z o.o., Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw,  
KRS: 0000366972, District Court for City of Warsaw, XII Commercial Division of National Court Register, NIP: 1080009600, REGON: 142613563.  

American Express Services Europe Limited is authorised in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority under  
the Payment Services Regulations 2009 (license number 415532) for the provision of payment services.

12/2014   Source code: LCGGCOD3BPLN

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 Priority Pass Limited for servicing purposes only.  

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

American Express Corporate Gold Card number:

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, sp. z o.o., Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw 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.

Complete the application form, scan the completed and signed document and submit via email to kartapln@aexp.com.
You can also fax the form at +48 22 581 52 02.

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.

D D M M Y Y Y Y

Card expiry date: M M Y Y

Date: D D M M Y Y Y Y

Postcode:

Country:

Signature of Cardmember:



Informacja o Usłudze LOUNGE CLUB™

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przed wypełnieniem wniosku.  
Pełna treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.loungeclub.com.

Po otrzymaniu wniosku LOUNGE CLUB™ prześle w ciągu 28 dni kartę członkowską, która umożliwi Państwu 
korzystanie z sieci ponad 350 salonów lotniskowych VIP na całym świecie. Otrzymają Państwo również listę wszystkich 
salonów wraz z Regulaminem Usługi LOUNGE CLUB™.  

Aby uzyskać dostęp do salonów objętych programem LOUNGE CLUB™, muszą Państwo przedstawić ważną kartę 
LOUNGE CLUB™ wystawioną na Państwa nazwisko oraz kartę pokładową na ten sam dzień.

Korzystanie z salonów lotniskowych podlega Regulaminowi Usługi LOUNGE CLUB™. Do jego przestrzegania 
zobowiązują się Państwo składając wniosek o przyznanie karty LOUNGE CLUB™. Akceptują Państwo, że po 
wykorzystaniu dwóch darmowych wizyt, salony mogą pobierać od Państwa opłaty za każdą kolejną wizytę. Obecna 
opłata, zgodnie z obowiązującą stawką dla Państwa Złotej Karty Korporacyjnej American Express, wynosi 24 EUR.  
Również wizyty Państwa gości podlegają każdorazowo opłacie wynoszącej obecnie 24 EUR i będą bezpośrednio 
obciążały Państwa Złotą Kartę Korporacyjną American Express.

Informujemy, że opłaty za korzystanie z salonów mogą ulec zmianie, oraz że są ustalane przez Priority Pass Limited,  
która będzie informować Państwa o wszelkich zmianach w ich wysokości. 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą niniejszego wniosku jest Priority Pass Limited, z siedzibą  
w Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 
2728518. Dane będą przetwarzane w celach związanych z rozpatrzeniem niniejszego wniosku oraz zawarcia  
i wykonywania umowy członkostwa w LOUNGE CLUB™. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu  
do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Priority Pass Limited będzie wykorzystywać podane przez  
Państwa informacje jedynie do celów świadczenia usług i nie będzie ich udostępniać żadnym stronom trzecim. 

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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