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Послуги в аеропортах
 Пришвидшене проходження формальностей Fast Track в аеропортах 
«Бориспіль» (KBP), «Мінськ» (MSQ), «Міжнародному аеропорту Гейдар Алієв» (GYD) 

АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» (KBP), ТЕРМІНАЛ D, М. БОРИСПІЛЬ, УКРАЇНА
10 безкоштовних проходжень за 1 календарний рік.
Окрема стійка на 3-му рівні навпроти ескалатора.
Окрема лінія під час контролю безпеки в зоні вильоту.
Окрема лінія на паспортному контролі в зоні вильоту й прильоту.

АЕРОПОРТ «МІНСЬК» (MSQ), М. МІНСЬК, БІЛОРУСЬ 
2 безкоштовні проходження за 1 календарний рік.
Окрема стійка в зоні реєстрації з логотипом Visa.
Окрема лінія під час контролю безпеки в зоні вильоту.

«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ГЕЙДАР АЛІЄВ» (GYD), М. БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН 
2 безкоштовні проходження за 1 календарний рік.
Окрема стійка в зоні реєстрації з логотипом Visa.
Окрема лінія під час контролю безпеки в зоні вильоту.
Окрема лінія на паспортному контролі в зоні вильоту й прильоту.

Послуга надається при валідації фізичною карткою, годинником, телефоном.



Надання сервісу — 1 раз на 12 годин.

Строк дії картки не повинен закінчуватися раніше ніж дата надання послуги. 

Виліт
Маршрут 1: Якщо треба здати багаж і зареєструватися, зверніться на інфостійку на 3-му рівні навпроти 
ескалатора, далі йдіть на авіаційний контроль, а потім — на паспортний.
Маршрут 2: Якщо ви здали багаж і зареєструвалися на рейс, то йдіть на авіаційний і паспортний контроль.

Приліт
Пришвидшене проходження паспортного контролю. 
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Послуги в аеропортах
 Пришвидшене проходження формальностей Fast Track в аеропорту 
«Бориспіль» (KBP), Україна 

Користуйтеся Fast Track з картками Visa Platinum Business (10 проходжень на рік). Сервіс Fast Track надається 
тільки власникові картки.

Дозволяється проводити з собою дітей власника картки віком до 12 років.
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Послуги в аеропортах
Пришвидшене проходження формальностей Fast Line в аеропорту «Мінськ» (MSQ), м. Мінськ, Білорусь

Строк дії оферти 

Хто може скористатися? 

Умови отримання доступу до оферти 

Пріоритетна послуга реєстрації та здавання багажу в аеропорту «Мінськ» (MSQ), м. Мінськ, діє з 01.12.2017 по 31.12.2021.

Акція поширюється на картки Visa Platinum Business, випущені Райффайзен Банком, які є активними й у яких не закінчився строк дії.

Щоб безкоштовно пройти контроль безпеки на пріоритетній основі, треба:

1. Отримати ваучер Пріоритетного сервісу Visa за інформаційною стійкою на 3-му поверсі
аеропорту.

2. Пройти реєстрацію на стійці для обслуговування пасажирів бізнес-класу й здати багаж.

3. Показавши ваучер Пріоритетного сервісу, пройти в зону контролю безпеки.

Власнику картки доступно 2 проходження на календарний рік.
Пріоритетний сервіс поширюється на 2 дорослих і дітей (до 12 років) власника картки.
Власник картки повинен мати дійсний авіаквиток з часом вильоту в межах 24 годин від часу звернення за сервісом. 
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Послуги в аеропортах 
Пришвидшене проходження формальностей Fast Line в «Міжнародному аеропорту Гейдар Алієв» (GYD), м. Баку, Азербайджан

Пріоритетна послуга реєстрації та здавання багажу в Міжнародному аеропорту Гейдар Алієв (GYD), м. Баку:

• пришвидшена процедура реєстрації на рейс
• швидке здавання багажу й проходження авіаційної безпеки
• проходження паспортного контролю під час вильоту й прильоту поза чергою

• Власнику Visa Business Platinum доступно 2 проходження на календарний рік. Дозволяється проводити з собою дітей до 2х років.

Умови отримання доступу до оферти:
1. Власник преміальної картки підходить до стійки Salam Service в терміналі 1 або 2
і подає заявку на послугу Salam Gold. Рекомендуємо подати попередню заявку на 
номе-ри: *1888 (гаряча лінія для Азербайджану), +994 124 97 27 72; +994 124 97 27 
92, +994 504 46 27 72, +994 554 46 27 72 або електронною поштою
reservations@vipavia.az.
2. Після отримання заявки працівники аеропорту повідомляють пасажирові, до 
якого входу він повинен підійти.
3. Працівник аеропорту зустрічає пасажира з табличкою біля потрібного входу в 
тер-мінал.

ї 4. Пасажир і працівник аеропорту підходять до стійки Salam Service для валідаці 
платіжної картки.
5. Якщо платіжна картка пройшла валідацію, то пасажирові пропонують послуги 
портьє.

і 
6. Працівник аеропорту супроводжує пасажира до реєстраційної стійки
і проводить реєстрацію поза чергою. За потреби можлива допомога в заповненн 
митної декларації. Після внутрішніх процедур пасажира супроводжують до 
загального залу очікування. Після оголошення посадки працівник аеропорту 
супроводжує пасажира до відповідного виходу на посадку.



Послуги в аеропортах I Послуга Salam Gold
в «Міжнародному аеропорту Гейдар Алієв» (GYD), м. Баку, Азербайджан

Опис послуги Salam Gold на виліт:
• можливість бронювання послуги 24 години
• зустріч пасажира біля входу в термінал 1
• послуги портьє (надання працівника для доставлення багажу з входу в термінал 
до стійки реєстрації)
• перевірка наявності потрібних для вильоту документів, дотримання правил 
візового контролю країни відправлення та інформування про заборону вносити 
певні предмети на борт повітряного судна
• супровід пасажира до стійки реєстрації поза чергою
• допомога з реєстрацією пасажира та його багажу

• пріоритетні місця на повітряному судні та допомога в розміщенні
• допомога в заповненні митної декларації
• індивідуальний супровід до пункту огляду авіаційної безпеки, пунктів при-
кордонного та митного контролю
• супровід пасажира до загального залу очікування
• вчасний супровід пасажира на посадку
• послуги перекладача
• забезпечення пасажира з обмеженими фізичними можливостями спеціальним
кріслом і надання працівника для перевезення цього крісла

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ:
Власник преміальної картки підходить до стійки Salam Service в терміналі 1 або 2 і подає 
заявку на послугу Salam Gold. Рекомендуємо подати попередню заявку на номери: *1888 
(гаряча лінія для Азербайджану), +994 124 97 27 72; +994 124 97 27 92, +994 504 46 27 72, 
+994 554 46 27 72 або електронною поштою reservations@ vipavia.az.
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Опис послуги Salam Gold після прильоту:
• можливість бронювання послуги 24 години
• зустріч пасажира біля входу в термінал 1 (з боку перону)
• допомога в реєстрації візи
• індивідуальний супровід поза чергою до точки Митного контролю;
• індивідуальний супровід пасажира до пункту роздавання багажу;
• за потреби допомога в заповненні митної декларації
• забезпечення пасажира з обмеженими фізичними можливостя ми
спеціальним кріслом і надання працівника для перевезення цього
крісла
• супровід пасажира до загального залу очікування

Послуги в аеропортах I Послуга Salam Gold
в «Міжнародному аеропорту Гейдар Алієв» (GYD), м. Баку, Азербайджан

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ:
Власник преміальної картки підходить до стійки Salam Service в терміналі 1 або 2 і подає 
заявку на послугу Salam Gold. Рекомендуємо подати попередню заявку на номери: *1888 
(гаряча лінія для Азербайджану), +994 124 97 27 72; +994 124 97 27 92, +994 504 46 27 72, 
+994 554 46 27 72 або електронною поштою reservations@ vipavia.az.
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