
FIREMNÍ KARTA AMERICAN EXPRESS®

Číslo Zlaté firemní karty American Express:

Údaje o Vaší Zlaté firemní kartě American Express®

Pan        Paní Jméno:

Příjmení:

Při vyplňování všech částí prosím používejte HŮLKOVÉ PÍSMO.

Datum narození: D D M M H  H  N  N

Adresa pro doručení Priority Pass karty (včetně názvu společnosti):

Město:

E-mail:

Vaše e-mailová adresa je použita společností Priority Pass Limited pouze pro účely poskytování služeb. 

Jméno v podobě, v jaké je uvedeno na Vaší Zlaté firemní kartě American Express: 

Datum ukončení platnosti karty: M M R R

Země:

PSČ:

Kompletní a podepsanou žádost naskenujte a zašlete e-mailem na adresu: cardoperationsprague@aexp.com.

 

Podpis držitele karty:

Priority PassTM

Všichni držitelé Zlaté firemní karty American Express®, kteří si před cestou rádi dopřejí pohodlí a klid, mohou nyní využít speciální
nabídku členství v síti salonků Priority Pass, které jim umožňuje přístup do více než 1200 VIP salonků na letištích po celém světě.

Tato speciální nabídka zahrnuje bezplatné členství v síti salonků Priority Pass, které opravňuje po předložení karty
Priority Pass k využívání letištních salonků a obsahuje i dvě bezplatné návštěvy v každém roce členství. Po využití dvou 
bezplatných návštěv uhradí držitelé Zlaté firemní karty American Express® za každou další návštěvu v salonku poplatek, který 
aktuálně činí 28 EUR. Členství v Priority Pass rovněž umožňuje pozvat do salonku doprovázející osoby (poplatek za každou 
doprovázející osobu činí aktuálně 28 EUR).

Poplatky budou hrazeny prostřednictvím Zlaté firemní karty.

V případě zájmu o kartu Priority Pass prosím vyplňte následující formulář a zašlete jej, dle instrukcií uvedených níže,
do společnosti American Express, spol. s r. o. Informace a osobní údaje uvedené v této žádosti budou předány provozovateli 
programu Priority Pass – společnosti Priority Pass Limited se sídlem na adrese Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, 
Londýn, EC3A 7BU, registrované v Anglii a Walesu pod číslem 2728518.

 
 

 

Datum: D D M M R R R R

Přečetl/a jsem si podmínky služeb Priority Pass uvedené na druhé straně formuláře a všeobecné podmínky Priority Pass, které jsou 
k dispozici na www.prioritypass.com a žádám společnost American Express, spol. s r. o., Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, o předání mých osobních 
údajů uvedených v této žádosti společnosti Priority Pass Limited, se sídlem na adrese Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Londýn, EC3A 7BU, 
registrované v Anglii a Walesu pod číslem 2728518.

Do čtyř až šesti týdnů obdržíte členskou kartu společně s úplným seznamem salonků Priority Pass a podmínkami služby 
Priority Pass v písemné podobě. 
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American Express Europe S.A., se sídlem Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Španělsko, je registrována pod daňovým identi�kačním číslem A-82628041 ve 
Španělsku a poskytuje platební služby na základě povolení Banco de España ve Španělsku, která je rovněž jeho dozorový orgánem. Na činnosti poskytované na 
základě povolení uděleného orgánem dohledu domovského státu, které American Express Europe S.A. provádí v České republice, se vztahují právní předpisy České 
republiky, které mohou být vynuceny Českou národní bankou. American Express Europe S.A. je zastoupena v České republice společností American Express, 
spol. s r.o., se sídlem Na Prikopě 19, 117 19 Praha, IČ: 00571849, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1184.

American Express® Corporate Gold Card:

American Express® Corporate Gold Cardmember details

Mr. Mrs. First Name:

Surname:

Please use CAPITAL LETTERS when completing all sections.

Date of Birth: D D M M Y Y Y Y

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: 

Card expiry date:

Country:

Postcode:

Please complete the application form, scan the completed and signed document and submit via email to cardoperationsprague@aexp.com.

 

Signature of Cardmember:

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 Priority Pass, which enables access to over 1200 airport 
VIP lounges all over the world.

The special offer for you includes free Priority Pass membership entitling you to use airport lounges and two complimentary visits 
per Priority Pass membership year (membership year means each subsequent twelve months from admission to the program). 
After using the two complimentary visits, you will be charged for every subsequent lounge visit (currently the fee is EUR 28). 
The Priority Pass membership allows you to invite accompanying guests to a lounge, for which a fee of EUR 28 per guest will be 
charged to your American Express Corporate Gold Card.

In order to receive the Priority Pass card, please fill in the following form and send it to American Express, spol. s r. o. Information 
provided in this application will be submitted to the operator of the Priority Pass 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.

 
 

 

Date: D D M M Y Y Y Y

I have read the Priority Pass Service Information on the second page and Terms and Conditions of the Priority Pass service available
at www.prioritypass.com and I ask American Express, spol. s r. o., Na Příkopě 19, 117 19 Prague 1 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.

AMERICAN EXPRESS® CORPORATE CARD

M M Y Y

Within 4-6 weeks, you will receive a membership card together with the full list of Priority Pass lounges and the Terms and 
Conditions of the Priority Pass Service.
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American Express Europe S.A., with its registered o�ce at  Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spain, is re gistered in Spain wi th tax identi�cation number 
A-82628041 and is authorised and regulated by the Banco de España in Spain. For American Express Europe S.A.’s passported activities in the Czech Republic, rules 
of the Czech Republic apply which can be enforced by the Czech National Bank. American Express Europe S.A. is represented in the Czech Republic by 
American Express, spol. s r.o. with registered seat at Na Prikope 19, 117 19 Prague, Czech Republic, identi�cation no. 00571849, registered in the Commercial Register 
maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, insert 1184.

Priority Pass card delivery address (incl. company name):

Priority PassTM

http://www.prioritypass.na
http://www.prioritypass.com
mailto:cardoperationsprague@aexp.com
mailto:cardoperationsprague@aexp.com


FIREMNÍ KARTA AMERICAN EXPRESS®

Priority PassTM

Před vyplněním formulář si prosím přečtěte Obchodní podmínky. Úplné znění podmínek naleznete na adrese 
www.prioritypass.com.

Tyto podmínky upravují účast držitelů Zlaté Firemní karty American Express v programu Priority Pass a možnosti 
jejího využití. Priority Pass je nezávislý program přístupu do letištních salónků. Berete na vědomí, že po dvou návštěvách 
zdarma, které dostanete jako pozornost, vám mohou letištní salonky účtovat za každou další návštěvu poplatek v aktuálně 
platné výši. Při každé návštěvě letištního salonku Priority Pass, který přijímá hosty, vám bude účtován poplatek v aktuální 
maloobchodní výši. Některé letištní salónky hosty nepřijímají. Účastí v programu Priority Pass souhlasíte, že budete 
odpovídat za veškeré návštěvy salonků dalšími doprovázejícími osobami a že z vaší Karty bude automaticky stržen 
poplatek poté, kdy návštěvu další doprovázející osoby potvrdíte podpisem a tato návštěva bude příslušným salonkem 
nahlášena společnosti Priority Pass. 

Rovněž berete na vědomí a souhlasíte, že společnost American Express ověří číslo účtu vaší Karty a poskytne společnosti 
Priority Pass aktualizované informace o účtu Karty. Společnost Priority Pass tyto informace využije k realizaci programu 
Priority Pass a může je využít rovněž k marketingovým účelům v souvislosti s tímto programem. 

Po přihlášení mohou držitelé Zlaté Firemní karty American Express, jejichž účet Karty nebyl zrušen, využít letištní salonky 
v programu Priority Pass po předložení karty Priority Pass a palubní vstupenky. V některých saloncích je pro vstup bez 
doprovodu rodiče nebo opatrovníka vyžadováno, aby byl účastník programu Priority Pass starší 21 let. 
Účastníci programu Priority Pass musejí dodržovat veškerá pravidla platná v saloncích zapojených do programu. 
Vybavenost salonků se může lišit. Pokud jsou k dispozici konferenční místnosti, lze je rezervovat za symbolický poplatek. 
Seznam partnerů a letišť nabízejících salonky v programu Priority Pass se může měnit. 

Všichni účastníci programu Priority Pass se musí řídit Podmínkami využití programu Priority Pass, které vám budou 
zaslány s členským balíčkem a které si můžete přečíst na adrese www.prioritypass.com. Po obdržení vaší přihlášky 
a informací v ní obsažených vám společnost Priority Pass zašle kartu Priority Pass a členský balíček, které byste měli 
obdržet za 4-6 týdnů.

Správcem osobních údajů shromážděných při poskytování služby Priority Pass je společnost Priority Pass Limited 
se sídlem na adrese Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Londýn, EC3A 7BU, registrovaná v Anglii a Walesu pod 
číslem 2728518. Osobní údaje budou správcem shromažďovány a zpracovávány pro účely uzavření smlouvy o členství 
v sítisalonků Priority Pass a pro účely poskytování uvedené služby. Ke svým osobním údajům můžete přistupovat 
a můžete v nich také provádět opravy. Společnost Priority Pass Limited bude využívat Vámi poskytnuté osobní údaje 
pouze za účelem poskytování služeb a Vaše údaje nebudou zpřístupněny žádným třetím osobám.
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AMERICAN EXPRESS® CORPORATE CARD

Priority PassTM Service Information

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

These Terms and Conditions govern American Express Corporate Gold Card's participation in and use of the Priority Pass 
program. Priority Pass is an independent airport lounge access program. You accept that after using two complimentary 
visits, the lounges may charge fees for every subsequent visit at the prevailing rate. At any visit to a Priority Pass lounge 
that admits guests, you will be charged the prevailing retail rate. Some lounges do not admit guests. By enrolling in 
Priority Pass, you agree that you will be responsible for any additional accompanying guest visits and that your Card 
will be automatically charged after you have signed for the additional guest visit and it has been reported to Priority Pass 
by the participating lounge. 

Additionally, you acknowledge and agree that American Express will verify your Card account number and provide updated 
Card account information to Priority Pass. Priority Pass will use this information to fulfill on the Priority Pass program and 
may use this information for marketing related to the program. 

Once enrolled, American Express Corporate Gold Card Members whose Card account is not cancelled may access 
participating Priority Pass lounges by presenting your Priority Pass card and airline boarding pass. In some lounges, 
Priority Pass member must be 21 years of age to enter without a parent or guardian. Priority Pass members must adhere 
to all house rules of participating lounges. Amenities may vary among airport lounge locations. Conference rooms, where 
available, may be reserved for a nominal fee. Priority Pass lounge partners and locations are subject to change. 

All Priority Pass members must adhere to the Priority Pass Conditions of Use, which will be sent to you with your 
membership package, and can be viewed at www.prioritypass.com. Upon receipt of your enrollment information, 
Priority Pass will send your Priority Pass card and membership package which you should receive within 4-6 weeks.

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 Priority Pass 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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