
AMERICAN EXPRESS® CORPORATE CARD

City:

American Express Corporate Gold Card number:

American Express® Corporate Gold Cardmember details

Mr. Mrs. First Name:

Surname:

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

Address:

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: 

Card expiry date: M M Y Y

Country:

Postcode:

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 Europe S.A. 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.

 

Signature of Cardmember:

Priority PassTM

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 Europe S.A. 
Oddział w Polsce. 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.

Please use CAPITAL LETTERS when completing all sections.

 
 

 

Date: D D M M Y Y 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.

01/2021 Source code: LCGGCOD3BPLN

American Express Europe S.A. has its registered o�ce at Avenida Partenón 12-14, 28042 Madrid, Spain. It is registered in Spain in Registro Mercantil de la Provincia 
de Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 and is authorised and regulated by Banco de España (reference number 6.837). For American Express Europe S.A.’s 
branch activities in Poland (branch address: ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw; branch registered under KRS No.: 0000733504, run by District Court for City of Warsaw, 
XII Commercial Division of National Court Register, NIP: 1070041140, REGON: 380471469), local rules apply which can be enforced by the Polish Financial 
Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego).

KARTA KORPORACYJNA AMERICAN EXPRESS®

Miasto:

Numer Złotej Karty Korporacyjnej American Express:

Informacje o Posiadaczu Złotej Karty Korporacyjnej American Express®

Pan         Pani Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia: D D M M R R R R

Adres:

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:   

Data ważności: M M R R

Kraj:

Kod pocztowy:

Wypełniony i podpisany formularz należy zeskanować, a następnie przesłać na adres: kartapln@aexp.com.

 

Podpis Posiadacza Karty:

Priority PassTM

Posiadacze Złotej Karty Korporacyjnej American Express® ceniący komfort i spokój przed podróżą, mogą skorzystać
z przygotowanej specjalnie dla nich oferty członkostwa w Priority Pass, umożliwiającej dostęp do ponad 1200 lotniskowych 
salonów VIP na całym świecie.

Oferta specjalna obejmuje bezpłatne członkostwo w Priority Pass uprawniające do korzystania z salonów lotniskowych 
oraz dwie darmowe wizyty w każdym roku członkostwa (rok członkostwa oznacza każde kolejne dwanaście miesięcy od momentu 
przyjęcia do programu). Po wykorzystaniu dwóch darmowych wizyt, Posiadacz Złotej Karty Korporacyjnej American Express 
będzie obciążany opłatą za każdą kolejną wizytę w salonie (obecnie opłata wynosi 28 EUR). Członkostwo w Priority Pass 
daje Posiadaczowi możliwość zaproszenia do salonu osób towarzyszących. Opłata za wizytę każdej z osób towarzyszących
wynosząca 28 EUR obciąży Posiadacza Złotej Karty Korporacyjnej.

Aby otrzymać kartę Priority Pass należy wypełnić niniejszy formularz i odesłać go do American Express Europe S.A.
Oddział w Polsce. Informacje podane w niniejszym wniosku zostaną przekazane operatorowi programu Priority Pass, 
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.

 
 

 

Data: D D M M R R R R

Zapoznałem się z Informacją o Usłudze Priority Pass znajdującą się na drugiej stronie oraz z Regulaminem Usługi Priority Pass
dostępnym pod adresem: www.prioritypass.com i proszę American Express Europe S.A. 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.

W ciągu 4 do 6 tygodni otrzymają Państwo kartę członkowską wraz z pełną listą salonów Priority Pass, 
oraz Regulamin Usługi Priority Pass.

01/2021 Source code: LCGGCOD3BPLN

American Express Europe S.A. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), adres: Avenida Partenón 12-14, 28042, Madryt, Hiszpania, jest zarejestrowana w Hiszpanii 
w Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 i licencjonowana i nadzorowana przez Banco de España (numer ref. 6.837). 
W odniesieniu do działalności oddziału American Express Europe S.A. w Polsce (adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS: 0000733504, Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1070041140, REGON 380471469) obowiązują lokalne przepisy, których stosowanie może być 
egzekwowane przez polską Komisję Nadzoru Finansowego.

http://www.prioritypass.pod
http://www.I
mailto:kartapln@aexp.com
mailto:kartapln@aexp.com
www.prioritypass.com


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.

01/2021 Source code: LCGGCOD3BPLN

American Express Europe S.A. has its registered o�ce at Avenida Partenón 12-14, 28042 Madrid, Spain. It is registered in Spain in Registro Mercantil de la Provincia 
de Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 and is authorised and regulated by Banco de España (reference number 6.837). For American Express Europe S.A.’s 
branch activities in Poland (branch address: ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw; branch registered under KRS No.: 0000733504, run by District Court for City of Warsaw, 
XII Commercial Division of National Court Register, NIP: 1070041140, REGON: 380471469), local rules apply which can be enforced by the Polish Financial 
Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego).

KARTA KORPORACYJNA AMERICAN EXPRESS®

Informacja o Usłudze Priority PassTM

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

Niniejsze Warunki regulują posługiwanie się Złotą Kartą Korporacyjną American Express w programie Priority Pass
oraz korzystanie z tego programu. Priority Pass jest niezależnym programem dostępu do salonów lotniskowych. 
Akceptują Państwo, że po wykorzystaniu dwóch darmowych wizyt salony mogą pobierać od Państwa opłaty za każdą 
kolejną wizytę według aktualnie obowiązującej stawki. Każda wizyta w salonie Priority Pass, który zezwala na wprowadzanie 
gości podlega opłacie według aktualnie obowiązującej stawki detalicznej. Niektóre salony nie przyjmują gości. 
Przystępując do programu Priority Pass, zgadzają się Państwo na przyjęcie odpowiedzialności za towarzyszących 
Państwu gości, jak również na to, że Państwa Karta zostanie automatycznie obciążona po zadeklarowaniu wizyty gościa 
i jej zgłoszeniu do Priority Pass przez salon objęty programem.

Ponadto przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się na to, że American Express zweryfikuje numer rachunku 
Państwa Karty oraz przekaże zaktualizowane informacje o rachunku Karty do Priority Pass. Priority Pass będzie 
wykorzystywać te informacje w celu realizacji programu Priority Pass oraz może je wykorzystywać w celach 
marketingowych związanych z programem.

Po przystąpieniu do programu posiadacze Złotej Karty Korporacyjnej American Express, których rachunek Karty 
nie został anulowany mogą uzyskać dostęp do salonów Priority Pass objętych programem za okazaniem karty Priority Pass 
oraz karty pokładowej. Do niektórych salonów uczestnicy programu Priority Pass w wieku poniżej 21 lat mogą wejść wyłącznie 
z rodzicem lub opiekunem. Uczestnicy programu Priority Pass muszą przestrzegać wszystkich wewnętrznych regulaminów 
obowiązujących w salonach objętych programem. Dostępność udogodnień w poszczególnych salonach lotniskowych 
może się różnić. Sale konferencyjne, o ile są dostępne, można rezerwować za drobną opłatą. Partnerzy i lokalizacje 
salonów Priority Pass mogą ulec zmianie.

Wszyscy uczestnicy programu Priority Pass muszą stosować się do Warunków korzystania Priority Pass, które 
zostaną Państwu przesłane wraz z pakietem uczestnika. Z treścią tych warunków można się również zapoznać na 
www.prioritypass.com. Po otrzymaniu informacji o Państwa przystąpieniu do programu Priority Pass prześle Państwu 
kartę Priority Pass oraz pakiet uczestnika. Przesyłka powinna dotrzeć do Państwa w ciągu 4–6 tygodni.

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 Priority Pass. 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.
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