Spēkā no 2019. gada janvāra

Mastercard World Elite
kredītkartes sniegtās privilēģijas
Pateicoties personalizētiem pakalpojumiem un īpašām
priekšrocībām Mastercard World Elite kredītkarte ir kļuvusi par
visā pasaulē zināmu kvalitātes un privilēģiju simbolu. World Elite
karte piedāvā tādas ceļojumu priekšrocības kā augstas klases
apkalpošanu VIP servisa centros vairāk nekā 700 starptautiskajās
lidostās un neskaitāmas privilēģijas, kas pieejamas tikai šo karšu
lietotājiem.

Priority Pass programma
Priority Pass ir pasaulē lielākā neatkarīgo lidostu atpūtas zonu
programma, kas nodrošina iekļūšanu 700 lidostu VIP lounge
telpās, lai baudītu tur valdošo mieru, klusumu un iespēju
atspirdzināties.
Ar Mastercard World Elite kredītkarti Priority Pass programmā
iekļautās VIP lounge atpūtas telpas Jūs varēsiet izmantot četras
reizes kalendārā gada laikā (apmeklējums vienam cilvēkam četras
reizes, diviem cilvēkiem divas reizes vai četriem cilvēkiem vienu
reizi).
Lai izbaudītu atpūtas zonu piedāvātās privilēģijas, reģistrējiet savu
Priority Pass karti pie ieejas zonā.
VIP lounge atpūtas zonu sarakstu meklējiet PriorityPass.com lapā
Mobilā versija
Par pieejamajām iespējām uzziniet lidostā, vai nosūtot īsziņu ar
lidostas trīs burtu kodu (tas ir atrodams lidojuma rezervācijas
informācijā un iekāpšanas kartē) uz numuru +44 7624 809977.
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Ātrā drošības pārbaude – Fast Track
Rīgas, Tallinas un Viļņas starptautiskajās lidostās
Mastercard World Elite kredītkarte var palīdzēt Jums ietaupīt laiku –
izmantojiet Rīgas, Viļņas un Tallinas lidostā pieejamo ātro drošības
pārbaudi – Fast Track.
Ielūgumu ātrajai drošības pārbaudei Rīgas lidostā varat saņemt
reģistrācijas zonas īpašajā terminālī. Rīgas lidostā 24 stundu laikā
Jūs varat izdrukāt divus ielūgumus ātrajai drošības pārbaudei.
Tallinas lidostā nopīkstiniet savu Mastercard World Elite kredītkarti
ātrās drošības pārbaudes terminālī.
Viļņas lidostā ātrā drošības pārbaude atrodas pa kreisi no vispārējās
nozīmes aviācijas drošības pārbaudes zonas izlidošanas nodaļas
pirmajā stāvā.
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Īpašā ceļojumu apdrošināšana
Mastercard World Elite kartes mēneša maksā ir iekļauta
īpašā ceļojumu apdrošināšanas polise, kas sedz
paplašinātu apdrošināšanas risku klāstu, kā arī nodrošina
lielāku kompensācijas summu. Apdrošināšanas polise ir
derīga gan privātiem ceļojumiem, gan komandējumiem,
turklāt tā ir spēkā arī tad, ja Jūsu atpūtas uzturēšanās
mērķis ārvalstīs ir tādi augsta riska sporta veidi kā kalnu
slēpošana, snovbords un niršana.
Apdrošināšanas segums ir spēkā kartes lietotāja visiem
nepilngadīgajiem bērniem un dzīvesbiedram(-ei), ja viņi
ceļo kopā ar apdrošināto kartes lietotāju.
Apdrošinātie riski
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Konsjerža serviss
Mastercard konsjerža pakalpojuma ietvaros personīgais
asistents ārvalstīs Jums būs pieejams visu diennakti un
palīdzēs dažādās situācijās.. Konsjerža pakalpojuma cena ir
iekļauta Mastercard World Elite mēneša maksājumā.
Lai sazinātos ar savu personīgo asistentu,
zvaniet uz +371 67779955.
Jūsu personīgais asistents atbildēs uz dažādiem
jautājumiem, ieteiks labākos pakalpojumu sniedzējus Jūs
interesējošajās jomās, kā arī veiks pakalpojumu rezervāciju.
Ja nepieciešams, pēc Jūsu apstiprinājuma saņemšanas
personīgais asistents samaksās par pakalpojumiem,
izmantojot Jūsu World Elite kredītkartes datus.
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Atlaides un priekšrocības viesnīcās visā pasaulē
Hotels.com
• Atlaide neatkarīgās viesnīcās un vietēja mēroga viesnīcu ķēdēs līdz pat
10%, veicot rezervāciju vietnē hotels.com un norēķinoties ar Mastercard
World Elite kredītkarti
• Papildu piedāvājumi un priekšrocības Mastercard World Elite karšu
lietotājiem
Plānojat romantisku nedēļas nogali? Vēlaties aizbēgt no visa un visiem?
Gatavojaties ceļojumam kopā ar ģimeni? Izmantojiet šo ekskluzīvo atlaidi,
lai rezervētu numuriņu garantētas labākās cenas viesnīcās vietnē hotels.com!
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Luksusa brīvdienu dzīvokļi un mājas

piedāvā apmesties nevainojama
līmeņa izsmalcinātos apartamentos vairāk nekā 40 galamērķos
visā pasaulē. Pludmales māja Karību jūras salās? Rindu māja kādā
Eiropas kultūras galvaspilsētā? Neatkarīgi no tā, kurp dodaties,
piedāvātā apmešanās vieta ir piemeklēta tieši Jums gan pēc
tās plašuma, gan pēc dizaina un komforta līmeņa. Onefinestay
komanda vienmēr parūpēsies, lai Jūsu uzturēšanās tās brīvdienu
mājās būtu neaizmirstama.
Mastercard World Elite karšu turētāji var saņemt 10% atlaidi visām
rezervācijām, kas veiktas vietnē https://www.onefinestay.com/,
ja tiešsaistes rezervācijas 2. posmā ievadīsiet kodu MCGLOBAL
vai nosauksiet šo kodu, veicot rezervāciju pa telefonu.
www.onefinestay.com
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Atlaides un priekšrocības Oberoi viesnīcās un kūrortos
Rezervējiet līdz 2019. gada 30. septembrim, ja vēlaties līdz 2019. gada
31. decembrim apmesties kādā Oberoi zīmola viesnīcā Indijā, Indonēzijā un AAE
Luksusa Oberoi un pieczvaigžņu Trident viesnīcas un kūrorti nodrošina vislabāko
apkalpošanas, luksusa un rāmas efektivitātes kombināciju.
Apmetieties kādā no 16 programmā iesaistītajām Oberoi zīmola mītnēm Indijā,
Indonēzijā un AAE trīs naktis, bet maksājiet tikai par divām!
Mastercard World Elite karšu lietotājiem Oberoi piedāvā:
• bezmaksas brokastis divām personām;
• vēlo izrakstīšanos (atkarībā no pieejamības);
• numuriņa apmainīšanu pret augstākas klases numuriņu
(atkarībā no pieejamības).
Šis īpašais piedāvājums ir pieejams, ievadot akcijas kodu MASTERCARD
šeit
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Auto nomas priekšrocības
Ja Jūs labprāt izbaudāt ceļošanu ar automašīnu, izmantojiet
Mastercard World Elite karšu lietotājiem pieejamās auto nomas
priekšrocības!
• Līdz pat 15% atlaide no standarta likmes
• Paātrinātā Zelta līmeņa apkalpošana Expedited Gold Service vairāk
nekā 1000 vietās visā pasaulē
• Apkalpošana bez rindas vairāk nekā 50 pasaulē rosīgākajās
lidostās
• 900 bonusa punktu par iesaistīšanos Gold Plus Reward programmā

Lai izmantotu nākamā līmeņa auto nomas pakalpojumu, atlaides un
citus īpašos piedāvājumus, pievienojieties Avis Preferred programmai,
kurā nākamo divu gadu laikā ir bezmaksas dalība. Lai izmantotu auto
nomas atlaides un citas priekšrocības, pievienojieties Avis Preferred
programmai, kas ir trīs vienkāršu soļu attālumā.
1. solis: Reģistrējieties programmas vietnē, atzīmējiet Leisure
(“Brīvais laiks”) un ievadiet attiecīgo akcijas kodu, kurš tiek aktivizēts,
kad ir aizpildīta auto nomas reģistrācijas veidlapa. Kartes lietotājs var
reģistrēties tikai vienu reizi.
Akcijas kods: World Elite Mastercard
Aizpildiet reģistrācijas veidlapu, kā dalības līmeni norādot SEB Bank.
Lai pieteiktos, reģistrējiet savu Mastercard World Elite kredītkarti un
autovadītāja apliecības numuru.
2. solis: Avis Preferred nosūtīs Jums dalības apliecinājumu un unikālo
dalībnieka numuru. Sīkāka informācija tiks sniegta pēc pirmās auto
nomas reizes.
3. solis: Rezervējiet nomas auto šeit, norādot savu dalībnieka numuru.
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Gold Plus Rewards
Rezervācijas vairāk nekā 8500 vietās 147 valstīs
• Servisa paaugstināšana par vienu līmeni katrā rezervācijā
(atkarībā no pieejamības)
• Papildu vadītājs bez maksas Gold Plus Reward biedriem,
bonusa punktus var izmantot vienai bezmaksas nomas dienai
• 15% atlaide par katru rezervāciju, ieskaitot Hertz Collections auto
Lai baudītu Hertz Gold Rewards priekšrocības, reģistrējieties
Mastercard auto nomas privilēģiju izmantošanai, aizpildot veidlapu

1. solis: Reģistrējieties vietnē Hertz Gold Rewards. Kartes lietotājs
var reģistrēties tikai vienu reizi. Apkalpošanas grupa tiek noteikta,
ievadot kodu: 795089.
2. solis: Pēc pievienošanās klubam Jūs saņemsiet apstiprinājuma
e-pastu ar unikālo dalībnieka numuru un varēsiet izdrukāt savu
biedra karti.
3. solis: Veiciet rezervāciju ar garantētu atlaidi, un bezmaksas
kupons augstākas klases auto nomai tiks izsniegts rezervācijas laikā.
4. solis: Iznomājiet auto tiešsaistē vietnē Hertz.com un norādiet
savu dalībnieka numuru, izdrukājiet kuponu augstākas klases auto
nomai vai uzrādiet savu dalībnieka numuru un Gold Membership
karti Hertz apkalpošanas punktā.
Kuponu augstākas klases auto nomai var izdrukāt šeit
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Heathrow Express
Heathrow Express ir labākā izvēle, lai no Hītrovas lidostas nokļūtu Londonas
centrā. Bez satiksmes sastrēgumiem, taksometru rindām vai sabiedriskā
transporta pieturām – galamērķī nonāksiet jau pēc 15 minūtēm.
Lai ietaupītu 12% par Express un Business First klases biļetēm,
rezervējiet braucienu šeit.

Pakalpojuma saņemšanai kodi nav nepieciešami, atlaide tiek
piemērota automātiski pirms maksājuma veikšanas.
Bērniem, kas jaunāki par 15 gadiem un kurus pavada pieaugušais
ar biļeti, brauciens Express klasē ir bez maksas.
Aicinām iepazīties ar visiem noteikumiem.

Biļete vienā virzienā sezonas laikā Peak Single £ 22 (parasti £ 25)
Biļete vienā virzienā braucienam Express klasē Express Single £ 19,36 (parasti £ 22)
Biļete braucienam Express klasē abos virzienos Express Return £ 32,56 (parasti £ 37)
Biļete vienā virzienā Business First klasē Business First Single £ 28,16 (parasti £ 32)
Biļete braucienam Business First klasē abos virzienos Business First Return £ 48,40
(parasti £ 55)
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Heathrow VIP

Īpašs piedāvājums Mastercard Elite karšu lietotājiem:

Ekskluzīvs luksusa klases tranzīta serviss Hītrovas lidostā

• 20% atlaide Heathrow VIP pakalpojumam – pirmajā
izmantošanas reizē
• 12,5% atlaide Heathrow VIP pakalpojumam – nākamajās
izmantošanas reizēs

• Ceļš uz Hītrovas lidostu un no tās luksusa automašīnā ar šoferi
(attālumam līdz 25 jūdzēm)
• Privāta ieeja un izeja Hītrovas lidostā
• Privāta atpūtas zona katrai ceļotāju grupai, personīgā
apkalpotāja pakalpojumi un ar Mišelina zvaigzni apbalvota
šefpavāra a la carte ēdienkarte
• Visas formalitātes (tostarp reģistrēšanos lidojumam, bagāžas
nodošanu, drošības un imigrācijas pārbaudes) nokārtos mūsu
darbinieki atpūtas zonā
• Ceļš līdz lidmašīnas trapam un no tā automašīnā ar privātu šoferi

Lai izmantotu īpašo piedāvājumu, zvaniet Heathrow VIP klientu
apkalpošanas centram (telefons +44(0) 20 8757 2227) un
nosauciet akcijas kodu: MASTERCARD2019

Mastercard Priceless Cities®
Ekskluzīva pieeja īpašiem pasākumiem visā pasaulē
Ekskluzīvā Mastercard Priceless Cities® programma nodrošina piekļuvi
neaizmirstamiem un nenovērtējamiem piedzīvojumiem vairāk nekā
45 pilsētās visā pasaulē.
•
•
•
•

Ekskluzīvi pasākumi
Izsmalcināti ēdieni un kulinārijas brīnumi
Jaunas zināšanas un pieredze
Apbrīnojamas ainavas un tūristu nepārpildīti apskates objekti

Izvēlieties savu neaizmirstamo piedzīvojumu
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Luksusa iepirkšanās

Pasaulē vadošie modes zīmoli ar atlaidi līdz pat 60%
9 iepirkšanās ciemati visā Eiropā

15% atlaide:
• Ekspresis Shopping Express
• Īpašie iepirkšanās
piedāvājumi
• Privātā šofera pakalpojumi

Papildu:
• VIP atpūtas zona
• VIP pasākumi
• Privātās izpārdošanas

Atklājiet neparastu iepirkšanos ciematā Bicester Vilage
Shopping Collection Eiropā un Ķīnā! Atlaides pat 60%
apmērā vairāk nekā 1300 veikaliņos, tostarp Anya
Hindmarch, Bally, Saint Laurent un Stella McCartney.
Izbaudiet pilnu luksusa pakalpojumu klāstu un gardas
maltītes.
Lai izmantotu īpašo piedāvājumu Mastercard World
Elite karšu turētājiem, veiciet rezervāciju un norādiet
akcijas kodu COSMCARD813.
Jums tiks nodrošināta arī pieeja ciematiņa VIP atpūtas
zonām. Rezervāciju veiciet vismaz 48 stundas pirms
ierašanās.
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