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CIF Klienta (wypełnia Bank): .......................................

§ 1. Wprowadzenie
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, korzystania z kart Priority Pass wydawanych
Posiadaczom kart kredytowych Visa Platinum/Visa Platinum Porsche Banku Zachodniego WBK S.A.
oraz zasady Promocji „Priority Pass do karty kredytowej Visa Platinum/ Visa Platinum Porsche”
(„Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek
9/11, 50-950 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000008723, NIP 896005673, kapitał
zakładowy i wpłacony 992 345 340 zł”.
3. Promocja trwa w okresie od dnia 15 września 2014r. do 31 grudnia 2014r. („Okres trwania Promocji”).

§ 2. Definicje
1. Bank - Bank Zachodni WBK S.A.
2. Uczestnik Promocji/ Posiadacz - osoba fizyczna będąca Posiadaczem głównej karty kredytowej
Visa Platinum/ Visa Platinum Porsche wydanej przez Bank Zachodni WBK S.A.
3. Priority Pass Limited - właściciel i organizator Programu Priority Pass.

§ 3. Zasady korzystania z karty Priority Pass
1. Bank wydaje Posiadaczom imienną kartę Priority Pass.
2. Karta Priority Pass umożliwia Posiadaczom oraz ich gościom uczestnictwo w Programie Priority Pass
i tym samym wstęp do wskazanych saloników VIP na lotniskach całego świata i korzystanie z
wybranych świadczeń i usług, niezależnie od klasy podróży i linii lotniczych, w których został
wykupiony przelot.
3. Właścicielem i organizatorem Programu Priority Pass jest Priority Pass Limited, 520 Fulham Road,
London, SW6 5NJ Wielka Brytania.
4. Aktualne informacje na temat Programu Priority Pass. w tym w szczególności zasady korzystania z
Programu, zakres dostępnych świadczeń i usług, jak również lista saloników, zamieszczane są na
stronie internetowej operatora Programu Priority Pass: www.prioritypass.com.
5. Karta Priority Pass wydawana jest na okres ważności karty kredytowej Visa Platinum/ Visa Platinum
Porsche. W przypadku wydania karty kredytowej Visa Platinum na kolejny okres czasu - wraz ze
wznowioną Kartą kredytową Bank wysyła Posiadaczowi nową kartę Priority Pass o terminie ważności
odpowiadającym terminowi ważności karty kredytowej. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy o Kartę kredytową Visa Platinum/ Visa Platinum Porsche – prawo do używania karty Priority
Pass wygasa z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o Kartę kredytową. Bank zastrzega sobie
prawo do anulowania ważności karty Priority Pass w przypadku:
a) niespłacenia przez Posiadacza Minimalnej Kwoty do Zapłaty dotyczącej zadłużenia na
rachunku Kary kredytowej Visa Platinum/ Visa Platinum Porsche w terminie (Dniu Spłaty)
wskazanym w Zestawieniu Operacji. Terminy „Minimalna Kwota do Zapłaty”, „Dzień Spłaty”
używane są w znaczeniu zgodnym z definicją zamieszczoną w Regulaminie wydawania i
używania Kart kredytowych BZWBK,
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b) dopuszczenia się wykorzystywaniu przez Posiadacza nieprawidłowości w korzystaniu z karty
Priority Pass (w tym wykorzystywania karty Priority Pass celem czerpania korzyści
majątkowych i innych niż wynika to z funkcjonalności karty Priority Pass).
6. Karta Priority Pass wydawana jest bezpłatnie, Bank nie nalicza również opłat członkowskich.
7. Za korzystanie przez Posiadaczy oraz ich gości z saloników na lotniskach naliczana jest opłata, która
01.01.2015 r. zostanie wprowadzona do Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni
WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności, w punkcie dot. karty kredytowej Visa Platinum/Visa
Platinum Porsche - zgodnie z poniższym:
Visa Platinum/ Visa Platinum Porsche
Priority Pass – opłata za wizytę w
saloniku lotniskowym (stawka za jedną
wizytę jednej osoby)

pierwsze cztery wejścia (tj. wizyty w saloniku max.
4 osób łącznie – w tym Posiadacza i/lub Gości) w
roku kalendarzowym – bez opłat,
kolejne wejścia – 125,00 zł (za jedną wizytę
każdej z osób)

8. Opłatą za korzystanie z saloników lotniskowych obciążany jest rachunek karty kredytowej Visa
Platinum/ Visa Platinum Porsche, na podstawie raportów wysyłanych do Banku przez Priority Pass
Limited.
9. Warunkiem wejścia do saloniku jest okazanie przez Posiadacza karty Priority Pass pracownikowi
saloniku. Potwierdzeniem skorzystania z usługi jest podpisanie Rejestru Wizyt („Record of Visit”) i/lub
rejestracja karty Priority Pass w czytniku kart elektronicznych.
10. Liczba gości wprowadzonych każdorazowo do saloniku przez Posiadacza zostanie odnotowana w
Rejestrze Wizyt i potwierdzona przez Posiadacza własnoręcznym podpisem.
11. W przypadku utraty, zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży karty Priority Pass Posiadacz
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Bank. Wszelkie koszty bedące konsekwencją
użycia zagubionej lub skradzionej karty Priority Pass poniesione po dniu zgłoszenia pokrywa Priority
Pass Limited. Klient będzie obciążony kosztem (zgodnie z pkt. 7 niniejszego paragrafu) wszystkich
wizyt w salonikach dokonanych z wykorzystaniem zagubionej lub skradzionej karty Priority Pass, co
do których sporządzono prawidłowy raport użycia czytnika kart elektronicznych i/lub prawidłowo
wypełniony Rejestr Wizyt.

§ 4. Zasady Promocji
1. W okresie trwania promocji Bank nie nalicza opłat za korzystanie z saloników na lotniskach (zarówno
przez Posiadacza jak i jego gości).
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane ustnie w siedzibie Banku, dowolnej
jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego
dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie
elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są
w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługa klienta oraz wskazane na stronie
internetowej Banku www.bzwbk.pl.
3. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie
elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania
reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony
maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania
okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
4. Bank Zachodni WBK S.A., jako Organizator i administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe
Uczestników Promocji w celu realizacji Promocji. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu
do nich oraz prawo ich poprawiania.
5. Bank zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu obowiązywania promocji.
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§ 5. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
4. Uczestnik Promocji może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
5. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem
Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000
zł.

Oświadczam, że :
akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
akceptuję warunki Promocji;
zapoznałem się z zasadami korzystania z Programu Priority Pass oraz zakresem świadczeń
oferowanych w ramach Programu Priority Pass, zamieszczonymi na stronie internetowej
operatora Programu Priority Pass: www.prioritypass.com:, jak również przyjmuję do wiadomości,
że aktualne warunki Programu Priority Pass, w tym warunki dostępu, zakres świadczeń i
dostępne saloniki lotniskowe są określane przez Priority Pass Limited w sposób niezależny od
Banku.

.....................................................................
(Imię, nazwisko oraz podpis klienta)

......................................................
miejscowość, data

.....................................................................
(pieczęć firmowa i podpis za Bank
pod pieczątką imienną)

