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

АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» (KBP), ТЕРМІНАЛ D, М. БОРИСПІЛЬ, УКРАЇНА
2 безкоштовні проходження за 1 календарний рік.
Окрема стійка в зоні реєстрації — N48.
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.
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Послуги в аеропортах
Пришвидшене проходження формальностей Fast Line в аеропорту «Бориспіль» (КВР), термінал D, м. Бориспіль, Україна 

Користуитеся Fast Line з картками Visa Platinum Business (2 проходження на рік).  
Сервіс Fast Line надається тільки власникові картки.
Можливе використання тільки фізичного носія (картки).

Надання сервісу — 1 раз на 12 годин.

Строк дії картки не повинен закінчуватися раніше ніж дата надання послуги. Під час вильотів для рейсів авіакомпаній 
«Міжнародні авіалінії України», GEORGIAN AIRLINES, AIRALANNA/FANAIR, YANAIR послуга надається на стійці Fast Line № 
48 у терміналі D, що розміщена на 3-му поверсі в правій частині зони вильоту (реєстрації) міжнародних рейсів аеро-
порту «Бориспіль». Під час вильотів для рейсів авіакомпаній LUFTHANSA, AUSTRIAN AIRLINES, CZECH AIRLINES, SWISS, 
BRUSSELS AIRLINES, SKY UP, BRITISH AIRWAYS, KLM, AIR FRANCE, EL AL, TURKISH AIRLINES, IRAQI AIRWAYS, AIR BALTIC, ELLINAIR 
SA, IBERIA, FlyDubai, LAUDAMOTION AIRLINES, BRAVO, BUKOVYNA AIRLINES, RYANAIR послуга надається на стійках реєстра-
ції відповідного авіаперевізника в супроводі працівника Fast Line і, по змозі, поза загальною чергою. 

Виліт
Реєстрація на виділеній стійці № 48 для міжнародних рейсів в аеропорту «Бориспіль», термінал D.
Здавання багажу на виділеній стійці.
Пришвидшене проходження контролю авіаційної безпеки.
Пришвидшене проходження паспортного контролю.

Приліт
Пришвидшене проходження паспортного контролю. 
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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 01.01.2017 по 31.21.2021

Акція поширюється на картки Visa Platinum Business, випущені Райффайзен Банком Аваль, 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 доступна необмежена кількість проходжень 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.

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.
4. Пасажир і працівник аеропорту підходять до стійки Salam Service для валідації платіж-
ної картки.
5. Якщо платіжна картка пройшла валідацію, то пасажирові пропонують послуги портьє.
6. Працівник аеропорту супроводжує пасажира до реєстраційної стійки
і проводить реєстрацію поза чергою. За потреби можлива допомога в заповненні митної
декларації. Після внутрішніх процедур пасажира супроводжують до загального залу че-
кання. Після оголошення посадки працівник аеропорту супроводжує пасажира до від-
повідного виходу на посадку.




