
Условия при използване на Priority Pass 

Платинените и Visa Infinite кредитни карти позволяват на техните картодържатели да се 

възползват от допълнителната услуга Priority Pass При желание от Ваша страна за ползване на 

услугата, за нея се прилагат следните условия:  

1. Priority Pass картата се издава със срок на валидност, съвпадащ със срока на валидност 
на Вашата Платинена карта. 

2. При преиздаване на Priority Pass картата поради изгубване/открадване, грешна 
персонализация или друга причина, картата се преиздава със срок на валидност, 
съвпадащ със срока на валидност на кредитната карта. 

3. При преиздаване на кредитната карта поради изгубване/открадване, грешна 
персонализация, изтичане срока на валидност или друга причина, се преиздава и 
Priority Pass картата, със срок на валидност, съвпадащ със срока на валидност на новата 
кредитна карта. 

4. Достъпът до ВИП салоните се осъществява чрез прекарването на Priority Pass картата 
през специално четящо устройство на входа на ВИП салона или чрез ръчно снемане на 
данните от нея от служител на салона. 

5. Можете да оспорите плащания на цени за посещения във ВИП салони, извършени с 
Priority Pass картата, в срок от 10 дни от задължаване на сметката Ви. 

6. В случай на изгубване, противозаконно отнемане, унищожаване, повреждане, 
подправяне или използване по друг неправомерен начин на Priority Pass картата, 
можете да уведомите Банката по всяко време на денонощието чрез обаждане до Call 
Center на Банката, на тел. 070010375. 

7. При прекратяване на договора за кредитна карта, се прекратява и правото на ползване 
на Вашата Priority Pass картата. 

8. Банката не носи отговорност за невярна, неточна или непълна информация, както и 
вреди, настъпили за Клиента в резултат от промени в условията за ползване на Priority 
Pass карта, които не са публикувани. Банката не е страна в отношенията между 
Клиентите и операторите на ВИП салоните и не носи отговорност за промени в 
предлаганите от тях стоки и услуги, както и за качеството им. Банката оказва съдействие 
при разрешаването на спорове, възникнали между операторите на ВИП салоните и 
Клиента. 

9. Обработването на лични данни за целите на автоматичния обмен на финансова 
информация в областта на данъчното облагане съгласно Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс се извършва чрез автоматични средства при спазване на Правото 
на Европейския съюз, Закона за защита на личните данни и на международните 
договори, по които Република България е страна. С оглед изпълнение на нормативно 
установените си задължения, Банката прилага процедури за комплексна проверка на 
клиентите, като в допълнение предоставя информация на Национална агенция по 
приходите. 

 


