24/7 VIP Асистент
Навсякъде по света, денонощно можете
да се възползвате от най-високия клас
услуга VIP Асистент по програма
Mastercard Business Concierge.

Летищни бизнес салони
Достъп до над 1100 летищни бизнес
салона по целия свят по програма
Mastercard ® LoungeKey, на фиксирана
цена от 28 евро/човек.

Wi-Fi по целия свят
Висококачествен безжичен
интернет, достъпен в над 1
милион точки по целия свят с
програма Boingo Wi-Fi за
картодържатели на Mastercard®.

Безплатен достъп до
летищни бизнес салони* в
София и Виена
На летище София – Терминал 2: бизнес салони
Плиска и Преслав
На летище Виена - Air Lounge, Jet Lounge и
Sky Lounge
*В зависимост от актуалните договорености на
Mastercard®

Fast track /бърза лента/
Преминаване с приоритет на Летище София,
Терминал 2.

Безценни
преживявания
Привилегирован достъп,
атрактивни предложения и
промоции в 42 града с платформата
Mastercard® Priceless® Cities.
За повече информация посетете:
www.priceless.com

Отстъпки при
търговци в България
Оферти от избрани от Mastercard ®
премиум търговци.
За повече информация посетете:
www.mastercard.bg

 Най-висок клас услуга VIP Асистент – денонощно международно индивидуално обслужване и съдействие
за картодържателите на кредитни карти Mastercard Corporate от ОББ
 Асистентите по цял свят предлагат услуга тип „никога НЕ казвай НЕ“(само за законни и етично коректни запитвания)
На английски език (24/7)

На български език (понеделник-петък 09.00-20.00 ч., събота 09.00-17.30 ч.)

Какви услуги може да Ви предложи Вашият VIP Асистент?
Резервации в ресторанти

Билети

Препоръчани бизнес услуги

(национална кухня, висок клас ресторанти)

(събития, изложби, концерти, спорт)

B2B

Резервации в хотели

Пътувания

……

Много други

(бизнес, СПА, бутикови хотели)

(авиолинии, ЖП билети, екскурзии)

(офис услуги, ИТ, правна помощ, поддръжка на коли)

(чартъри, доставки, пазаруване, подаръци, нощен живот)

Как да се възползвате от услугите на Вашия VIP Асистент?
Mastercard®
Concierge

Свържете се с Контактния
център на ОББ на телeфон:
0700 117 17 - национална линия
*7171 - за абонати на мобилни оператори
+3592 483 1717 - за връзка от чужбина

След успешна идентификация Вашето Получавате предложения и оферти от
Идентифицирайте се като
Вашия VIP Асистент
картодържател на Mastercard® обаждане ще бъде пренасочено към
Mastercard® Concierge
Corporate от ОББ
Реферирайте към програмата
Mastercard® Concierge

Направете заявка за услуга към Вашия VIP
Асистент

Информация за Вашите поръчки ще получите по
телефон и/или електронна поща. Заявените
услуги се заплащат от картодържателя.

 Специален достъп до над 1100 летищни бизнес салона по целия свят
 Различни видове напитки, топъл и студен бюфет, кътове за почивка, достъп до Wi-Fi
 Допълнителни услуги за Вашия бизнес
Как да използвате програмата, ако притежавате Mastercard Corporate от ОББ?
LK

Проверете за налични летищни
салони по програмата

Проверка и достъп

Допълнителни посетители

Когато сте на летището, отидете до избрания от Вас бизнес
салон и информирайте служителите на входа, че сте клиент на
програмата LoungeKey. Преди да получите достъп, Вашата
карта ще бъде обработена и верифицирана от служителите на
салона. Подгответе за евентуална проверка валидната си
бордна карта и паспорт/ЛК.

Повечето летищни бизнес салони позволяват достъп на Ваши
гости, като таксата за тяхното посещение се заплаща с
Вашата карта. Уверете се, че за избрания от Вас салон няма
ограничения за гости, като посетите уеб-сайта/ мобилното
приложение на програма LoungeKey.

Посещение

Плащане

История на посещенията

След като Вашата карта е обработена и верифицирана, Вие
и Вашите гости ще бъдете поканени в салона.

Плащането в размер на 28 евро на човек се отразява до 3
работни дни по картата на картодържателя като card not
present транзакция.

Можете да проследите историята на Вашите предишни
посещения на уеб-сайта на LoungeKey или в мобилното
приложение.

Преди да започнете Вашето пътуване, използвайте уеб сайта на
LoungeKey или мобилното приложение, за да намерите подходящи
летищни бизнес салони и специални оферти, които Ви предлагат.
За целта можете да се регистрирате с 16-цифровия номер на
Вашата Mastercard Corporate карта от ОББ на адрес:
https://www.loungekey.com/en/ubb-corporate

LK

КАРТОДЪРЖАТЕЛ

LK
LOUNGEKEY

 Висококачествен безжичен интернет, достъпен в над 1 млн. точки по целия свят: летища,
гари, хотели, магазини, ресторанти, паркове, по време на полет (ако го допуска авиокомпанията) и т.н.
 Безплатна услуга, която можете да ползвате на 4 устройства, включително мобилни
телефони, таблети и лаптопи

Как да използвате услугата?

Посетете уеб-сайта:
https://mastercard.boingo.com.
Регистрирайте се с 16-цифровия номер на
Вашата Mastercard Corporate карта от
ОББ, за да потвърдите, че отговаряте на
изискванията за ползване на услугата.

Създайте свой профил като въведете
данни за контакт, потребителско
име и парола.

При успешна регистрация ще получите
кратки инструкции как да използвате
услугата, както и линк към мобилното
приложение Boingo Wi-Finder App, с което
можете бързо и лесно да намерите удобни
точки за достъп до услугата.

