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PRIORITY PASS ا�ستمارة طلب ع�ضوية

PRIORITY PASS ENROLMENT FORM

يرجى ا�ستخدام قلم حرب �أ�سود

Please use block capitals and black ink

،Priority Pass  �أود �أن �أ�شرتك يف ع�ضوية،نعم
لـدخـول قـاعـات اال�سـرتاحـة يف املـطـارات
.حـول الـعـالــم

Yes, I would like to become a member of
Priority Pass, the world’s largest independent
airport lounge access programme.

Basic Cardmember Personal Details
Title/ اللقبMr
 ال�سيدMrs  ال�سيدةMiss

املعلومات ال�شخ�صية لع�ضو البطاقة الأ�سا�سية

الآن�سة

�آخر

Other

First Name

اال�سم الأول

Surname

ا�سم العائلة

Address

العنوان

P.O. Box

.ب.�ص
املدينة

City

البلد

Country

Home Tel. No. (include country and area code)

)املنطقة/رقم هاتف املنزل (اذكر رمز البلد

Business Tel. No. (include country and area code)

)املنطقة/رقم هاتف العمل (اذكر رمز البلد

رقم الفاك�س

Fax No.

الربيد الإلكرتوين

E-mail

ا�سم ع�ضو البطاقة

Cardmember’s Name

)(كما هو مذكور على البطاقة البالتينية االئتمانية

(as it appears on your Platinum Credit Card)

عنوان ا�ستالم الفواتري

Cardmember’s Billings Address

)(�إذا رغـبت يف ا�سـتالم الفاتورة يف عنوان �آخر

(if different from the above)

.ب.�ص

P.O. Box
City
Platinum Credit Card Number

3 7 7 8 _

املدينة

رقم البطاقة البالتينية االئتمانية
_

Upon successful enrolment Priority Pass
offers twelve complimentary lounge visits
per annum. These visits may be expended
by me and accompanying guests. I hereby
accept and authorise you to charge me lounge
usage fees at the prevailing rate per additional
person, currently £15, in the event that the
vailable complimentary lounge visits have been
expended. I agree to abide by the conditions of
use as detailed on www.prioritypass.com.
TM

Date
* Priority Pass has the right to refuse membership to people
who are employed by or contracted to an airline or airport
of the government in respect of airline/airport security.
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Expiry date
M M

تاريخاالنتهاء
Y Y

 يقدم،Priority Pass عند اكتمال االلتحاق بربنامج
 اثنى ع�شرة زيارة جمانية لقاعاتPriority Pass
 ميكنني �أنا و�ضيوف.ًاال�سرتاحة يف املطارات �سنويا
، مبوجب هذه اال�ستمارة.يرافقونني ا�ستغالل هذه الزيارات
�أقبل و�أخولكم باحت�ساب ر�سوم الدخول لقاعات اال�سرتاحة
 جنيه ًا ا�سرتليني ًا لكل �ضيف يف حال ا�ستنفاد15 ب�سعر
 �أنا �أوافق على �شروط اال�ستخدام.الزيارات املجانية
www.prioritypass.com املذكورة على

Platinum Credit Card Cardmember Signature
X

البلد

Country

TM

توقيع ع�ضو البطاقة البالتينية االئتمانية
X

التاريخ
 لها حق يف رف�ض ع�ضوية ا�شرتاك الأ�شخا�ص الذينPriority Pass *
 �شركات الطريان املتعاقدة مع اجلهات،يعملون يف املطارات
.احلكومية لأ�سباب �أمنية
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