Послуги в аеропортах

Пакування багажу в аеропортах «Бориспіль» (KBP), «Мінськ» (MSQ), «Алмати» (ALA)
Безкоштовне пакування багажу в аеропорту «Бориспіль» (KBP), термінал D, м. Бориспіль, Україна.
Стійка з пакуванням багажу в зоні вильоту: 2 рази за 1 календарний рік.

Безкоштовне пакування багажу в аеропорту «Мінськ» (MSQ), м. Мінськ, Білорусь.
Стійка з пакуванням багажу в зоні вильоту: 2 рази за 1 календарний рік.

Безкоштовне пакування багажу в аеропорту «Алмати» (ALA), м. Алмати, Казахстан.
Стійка з пакуванням багажу в зоні вильоту: 2 рази за 1 календарний рік .

Примітка. В аеропортах «Бориспіль» (КВР) і «Мінськ» (MSQ) допускається разове пакування двох
одиниць багажу (водночас картку треба валідувати перед кожним пакуванням). Таким чином, у цих
аеропортах клієнт може впродовж року безкоштовно упакувати дві одиниці багажу: дві одиниці за
один політ або по одній за два польоти.
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Послуги в аеропортах

Пакування багажу в аеропорту «Бориспіль» (KBP), термінал D, м. Бориспіль, Україна
Для яких карток діє ця промоакція?

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

Скільки одиниць багажу можна упакувати?

Власники карток можуть упакувати до 2 одиниць багажу за період 1 календарний рік.

Чи обмежена в часі промоакція
з пакування багажу?

Акція діє до закінчення терміну проведення безкоштовних пакувань, строки акції можуть бути
розширені за рішенням Visa. Акція може бути припинена за рішенням Visa без попереднього
повідомлення.

Де можна скористатися сервісом безкоштовного
пакування багажу?

Сервісом можна скористатися в авторизованих точках пакування в терміналі D аеропорту
«Бориспіль»: 1 точка розміщена в зоні вильотів для внутрішніх рейсів, 2 точки розміщені в зоні
вильотів для міжнародних рейсів. Схема розміщення точок зображена на схемах праворуч.

Як скористатися послугою безкоштовного
пакування багажу?

Щоб скористатися послугою безкоштовного пакування багажу, вам треба:
1. Показати картку Visa Platinum Business на стійці пакування й повідомити працівникові стійки
про те, що ви бажаєте скористатися безкоштовним пакуванням.
2. Після того, як клієнт пред’явить картку, її перевірять на доступність кількості безкоштовних
пакувань з використанням термінала для валідації.
3. Якщо картка активна й за нею доступні безкоштовні послуги з пакування, працівник стійки
надасть послугу безкоштовно, якщо ні — запропонує заплатити.

Чи спишуться кошти з картки в процесі валідації
на валідаційному терміналі?

Попри те, що термінал для валідації має вигляд звичайного платіжного термінала, кошти в процесі валідації не списуються і не блокуються.

Чи можу я упакувати 2 валізи одразу?

Пакування 2 валіз можливе в разі вдалого проходження валідації перед кожним упакуванням.

Термінал D 2 рівень (внутрішні рейси)

! На цей час для проходження сервісу потрібна фізична картка. Годинники, телефони
та інші ґаджети не приймаються.

Термінал D 3 рівень (міжнародні рейси)
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Пакування багажу в аеропорту «Мінськ» (MSQ), м. Мінськ, Білорусь
Строк дії оферти

З 01.01.2020 по 31.21.2021 в аеропорту «Мінськ».

Хто може скористатися?

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

Умови для отримання доступу до оферти 1. Для отримання послуги клієнт звертається на стенд з пакування багажу.
Стенд брендований Visa і розміщений ліворуч від стійки Пріоритетного сервісу
(3-й під’їзд 3-го поверху аеропорту).
2. Клієнт повинен передати пакувальникові картку для валідації — перевірки
наявності невикористаних безкоштовних послуг з пакування багажу в аеропорту.
3. Усього власник картки може безкоштовно упакувати до 2 одиниць багажу за
період 1 календарний рік.
Додаткові умови

Власник картки може скористатися сервісом пакування багажу незалежно
від того, чи планує він також скористатися іншими сервісами (пришвидшена
реєстрація, Fast Line, LoungeKey).
! На цей час для проходження сервісу потрібна фізична картка. Годинники, телефони та інші ґаджети не приймаються.
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Пакування багажу в аеропорту «Алмати» (ALA), г. Алмати, Казахстан
Строк дії оферти

З 01.01.2020 по 31.21.2021 в аеропорту Алмати в 3 точках: на міжнародному, внутрішньому вильотах і на окремому VIP.

Хто може скористатися?

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

Умови для отримання доступу до оферти

1. Клієнт звертається в одну з 3 точок у зоні міжнародних або внутрішніх вильотів на 2-му поверсі аеропорту чи в окремій будівлі VIP. Клієнт
передає працівникові аеропорту картку Visa Platinum Business і дійсний авіаквиток (із часом вильоту в межах 24 годин від часу звернення
за сервісом).
2. Картка валідується через POS-термінал. Перевіряється наявність доступного балансу в сумі 1 USD.
3. Якщо валідація в терміналі була успішною, працівник аеропорту безкоштовно упаковує багаж.
4. Усього за карткою Visa Platinum Business доступно 2 упакування на календарний рік.

Скільки багажу можна упакувати за 1 раз?

За один раз можна упакувати 1 одиницю багажу. Послуга доступна клієнтові тільки 1 раз на добу.
! На цей час для проходження сервісу потрібна фізична картка. Годинники, телефони та інші ґаджети не приймаються.
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