
Правила Акції «FastTrack International»

Визначення та їх тлумачення

Fast-track – особлива послуга, що надає можливість особі пройти всі формальності в
Аеропорту за мінімальний час і з максимальним комфортом, минаючи довгі черги.

QR код – спеціальний графічний код для отримання Послуги, який надається Учаснику Акції
в Чат-боті відповідно до умов даних Правил.

Аеропорт – аеропорт Стамбул (IST), Туреччина, аеропорт Ларнака (LCA); Республіка Кіпр;
М Мілан-Мальпенса (MXP) і Мілан-Бергамо (BGY), Італія; Рим-Ф’юмічіно (FCO) і
Рим-Чампіно (CIA), Італія; Барселона, Іспанія (BCN); Гран-Канарія (LPA), Пальма (PMI),
Аліканте (ALC), Валенсія (VLC), Малага (AGP), Іспанія.

Акція – промоакція «FastTrack International».

Банк – юридична особа, яка на підставі відповідної банківської ліцензії, має виключне право
надавати банківські послуги на відповідній території України, Грузії, Азербайджанської
Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Таджикистан, Республіки Узбекистан,
Республіки Вірменія, Республіки Казахстан або Республіки Молдова.

Верифікаційний пристрій – спеціальний технічний засіб в Аеропорті, який дає можливість
зчитувати QR-код для надання Послуги Учаснику Акції відповідно до умов даних Правил.

Замовник – «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн», що знаходиться за адресою: США, CA
94404 – 2775, м. Фостер-Сіті, бульвар Метро Сентер, 900.

Картки – платіжні картки Visa Platinum, Visa Signature та Visa Infinite,Visa Platinum Business,
Visa Signature Business, емітовані Банком, що дають право Учаснику Акції на участь у Акції.

Месенджер – додаток для обміну миттєвими повідомленнями і відео, зокрема Viber,
Telegram.

Організатор – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКУС»,
ідентифікаційний код юридичної особи: 36563986, місцезнаходження: Україна, 03150,
м. Київ,  вулиця Ділова 2 літ. Б, приміщення 188 літ. А.

Партнер – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНОВАЦІО»,
ідентифікаційний код юридичної особи: 38876589, місцезнаходження: Україна, 61099, м.
Харків, вул. Єнакіївська, буд. 11-А.

Послуга – послуги у категорії Fast-track (на приліт та на відліт), що надаються Учасникам
Акції в Аеропорті.

Правила – дані правила Акції.

Строк дії Акції – з 00:00:01 год 09.07.2021 року до 23:59:59 год. 30.09.2023 року.

Учасники Акції – фізичні особи, держателі Карток, які мають право на участь в Акції
відповідно до положень даних Правил.



Чат-бот – чат-бот “Visa Ukraine” та “Visa Concierge”, що знаходиться за посиланням
https://mssg.me/service_concierge або https://mssg.me/concierge__service, який міститься в
Месенджерах.

1. Порядок участі в Акції Учасниками Акції

1.1. Для цілей участі в Акції, особа, яка має бажання прийняти участь в Акції та стати
Учасником Акції повинна під час Строку дії Акції здійснити наступні дії:

1.1.1. бути дійсним держателем Картки;
1.1.2. зареєструватися або бути зареєстрованою в Чат-боті згідно з внутрішньою механікою
реєстрації, яка міститься в Чат-боті;
1.1.3. відкрийте чат-бот Visa Ukraine, перейдіть у меню «Visa Travel» та натисніть кнопку
«Fast Track International»;
1.1.4. ознайомитися з даними про Акцію та даними Правилами при натисканні кнопки
«FastTrack International»;
1.1.5. пройти перевірку доступності сервісу та обрати країну та аеропорт;
1.1.6. натиснути кнопку «отримати ваучер/get a voucher»;
1.1.7. вибрати один із запропонованих типів перельоту: Domestic Departure, International
Departure або International Arrival;
1.1.8. надати в Чат-боті номер, дату, час відправлення рейсу, ім’я та прізвище (відповідно до
квитка), номер телефона і адресу електронної пошти.

1.2. У випадку успішного завершення дій, вказаних в пунктах 1.1.1.-1.1.8. даних Правил
особа стає Учасником Акції та отримує в Чат-боті файл із QR-кодом.

1.3. Дані Правила є основним документом в офіційних взаєминах між Учасником Акції та
Організатором/Замовником/Партнером. Акцепт Учасником Акції положень даних Правил
здійснюється шляхом послідовного здійснення ним дій, зазначених у пунктах 1.1.1.-1.1.8.
даних Правил.

1.4. Вчинення акцепту Учасником Акції здійснюється добровільно та становить собою
укладення письмового договору на умовах даних Правил.

1.5. Частковий акцепт Правил не допускається.

1.6. Картка повинна бути дійсною протягом усього строку дії авіаквитка.

2. Особливості застосування QR-коду

2.1. Строк дії QR-коду – 1 (один) день, до 00:00 з дати отримання, в який було отримано
QR-код, але виключно на рейс, вказаний в пунктах 1.1.7. та 1.1.8. Правил.

2.2. QR-код надається Учасникам Акції з урахуванням наступних лімітів:

2.2.1. для Учасників Акції держателів Карток типу Visa Platinum протягом Строку дії Акції
надається не більше 2 (два) QR-коди;
2.2.2. для Учасників Акції держателів Карток типу Visa Signature протягом Строку дії Акції
надається не більше 10 (десять) QR-кодів;
2.2.3. для Учасників Акції держателів Карток типу Visa Infinite протягом Строку дії Акції
надаються QR-коди у кількості, яка необхідна Учаснику Акції держателю Картки типу Visa
Infinite.

https://mssg.me/service_concierge
https://mssg.me/concierge__service


2.3. QR-код може бути використаний виключно Учасником Акції у власних цілях, і не може
бути переданий третім особам.

2.4. Невикористаний QR-код протягом Строку дії Акції на інший строк не переноситься, не
накопичується, не додається та не підлягає грошовій чи іншій компенсації.

2.5. У файлі з QR-кодом наявна функція «кнопки швидкого реагування» для зв’язку з
технічною підтримкою Партнера в разі виникнення проблем з QR-кодом.

3. Відповідальність Сторін

3.1. Учасник Акції несе відповідальність, передбачену чинним законодавством за
достовірність наданих даних і право використання Картки.

3.2. Сплату податків, зборів та обов’язкових платежів здійснює та особа, на яку відповідний
обов’язок покладений положеннями чинного законодавства.

3.3. Замовник/Партнер/Організатор не несуть відповідальності за неможливість Учасника
Акції скористатися QR-кодом з незалежних від них причин, в тому числі, але не виключно, у
зв’язку із поломкою Верифікаційного пристрою, скасуванням, перенесенням або затримкою
рейсу, змінами в роботі Аеропорту, порушенням Учасником Акції положень чинного
законодавства тощо.

4. Обробка персональних даних

4.1. В рамках Акції, Учасник Акції на виконання договору, укладеного на умовах даних
Правил, що є окремою підставою для обробки його персональних даних, надає Організатору
наступні персональні дані: прізвище, ім’я, по-батькові, викладені англійською мовою, номер
телефону і адресу електронної пошти. Дані правила обробки даних є частиною правил
обробки даних, що міститься в Чат-боті.

4.2. Вказані в пункті 4.1 персональні дані обробляються протягом Строку дії Акції з метою
реалізації права Учасника Акції на участь в Акції. Такі персональні дані будуть збиратися,
оброблятися, передаватися (на іноземні сервери Організатора та Партнеру) для цілей
виконання умов даних Правил. Організатор є володільцем та розпорядником таких
персональних даних. У Партнера є власна політика роботи із персональними даними, але в
будь-якому випадку такі дані не можуть оброблятися всупереч даним Правилам. Із політикою
обробки персональних даних у Партнера Учасник Акції може ознайомитися за наступним
веб-посиланням: https://highpass.aero/Home/PrivacyPolicy

4.3. Здійснюючи дії, вказані в пункті 1.1. Правил, Учасник Акції дає згоду на вказаний
порядок обробки його персональних даних, а також підтверджує, що ознайомлений із усіма
правами, які йому надані чинним законодавством.

5. Інші положення

5.1. Організатор має право залучати треті особи для виконання зобов’язань в рамках цих
Правил Акції.

5.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані Правилами, вирішення таких
питань Організатор/Замовник Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора/Замовника
Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.



5.3. Строк дії Акції може бути змінено або Акцію достроково завершено за взаємною згодою
Замовника та Організатора. Зміна Строку дії Акції або її дострокове завершення можливі у
випадку їх оприлюднення в Чат-боті.

5.4. Дані Правила та зміни до них розміщені для ознайомлення в Чат-боті.

5.5. Організатор залишає за собою право вносити зміни до чинних Правил протягом Строку
Акції.


