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LINIA 
LOTNICZA

prOgrAm sOjusZ sTATusy KwALIfIKACjA dO sTATusu prZyrOsT mIL (w % mIL pOdsTAwOwyCh) prZENOsZENIE mIL wAżNOść pArTNErsKIE LINIE LOTNICZE LCZbA pArTNE-
rów wsród grup 

hOTELOwyCh

INNE KATEgOrIE pArTNErów

pIErwsZA bIZNEs TurysTyCZNA

Air france 
KLm

flying blue skyteam

platinum 70 tys. mil  
(mieszkańcy francji/monako – 90 tys.)

300%
(dodatkowe 100%  

dla Platinum, 
75% dla Gold, 
50% dla Silver)

do 250% 
(dodatkowe 100% 

dla Platinum, 
75% dla Gold, 
50% dla Silver)

do 100% 
(dodatkowe 100% 

dla Platinum, 
75% dla Gold, 
50% dla Silver)

Nie   
(ale wybranej osobie  

można podarować bilet  
zakupiony za mile)

20 mies. wszyscy partnerzy sojuszu skyteam 
oraz: Aerolinas Argentinas, Aircalin. Airlinair, Alaska Airlines, 
bangkok Airways, CCm Airlines. Chalair. Comair, Copa Airlines, 
gOL, japan Airlines, jet Airways, Kingfisher Airlines, 
malaysia Airlines, middle East Airlines, Oantas, Taag, Twin jet, 
ukraine International

26 wypożyczalnie samochodów, 
sport i wypoczynek, sklepy, 
telekomunikacja

gold 40 tys. mil (60 tys.)

silver 25 tys. mil (30 tys.)

Ivory nie dotyczy

American 
Airlines

AAdvantage One-
world

Executive 
platinum 100 tys. mil/punktów lub 100 segmentów 100% 

(dodatkowy bonus 
50% za klasę)

100% 
(dodatkowy bonus 

25% za klasę)

100% Nie 18 mies. wszyscy partnerzy sojuszu Oneworld oraz: Air pacific, Air Tahiti 
Nui, Alaska Airlines,  Cape Air, El Al, Etihad Airways, gOL, gulf Air, 
hainan Airlines, hawaiian Airlines, jet Airways, jet blue, Kingfisher 
Airlines

31 wypożyczalnie samochodów, finanse

platinum 50 tys. mil/punktów lub 60 segmentów

gold 25 tys. mil/punktów lub 30 segmentów

british 
Airways

Executive 
Club

One-
world

gold 1500 punktów statusu plus 4 loty spełniają-
ce warunki programu

200% 
(plus 100% 

dla Silver i Gold; 
25% dla Bronze)

200% 
(plus 100%

dla Silver i Gold; 
25% dla Bronze)

125%  
(Premium Economy;

plus 100% dla Silver i Gold; 
25% dla Bronze)

Nie 
(ale za opłatą można 

przekazać do 24 tys. mil 
innemu członkowi 

Executive Club)

36 mies. wszyscy partnerzy sojuszu Oneworld 
oraz: Aer Lingus, Alaska Airlines, Kingfisher Airlines

13 wypożyczalnie samochodów, 
banki partnerskie, wakacje,
czasopisma, sklepy, wino

silver
600 punktów statusu plus 4 loty spełniające 
warunki programu lub 
50 lotów spełniających warunki programu

bronze 300 punktów statusu plus dwa loty spełnia-
jące warunki programu

blue nie dotyczy

Cathay 
pacific

marco polo 
Club

One-
world

diamond 120 tys. mil lub 80 sektorów 150% 125% 110%
(Premium economy)

100%
(Economy)

Tak 
(na konto innego członka 

Asia Miles)

36 mies. wszyscy partnerzy sojuszu Oneworld oraz: Aer Lingus, Air China, 
Alaska Airlines, China Eastern Airlines, dragonair, jet Airways

10 wypożyczalnie samochodów, restau-
racje, wymiana walut, wakacje, marki 
luksusowe, sklepy, spa

gold 60 tys. mil lub 40 sektorów

silver 30 tys. mil lub 20 sektorów

green nie dotyczy

Emirates skywards brak

gold 50 tys. mil statusu 200% lub 250%
(plus 50% dla Gold, 

25% dla Silver)

125% lub 175%
(plus 50% dla Gold, 

25% dla Silver)

50% lub 100%
(plus 50% dla Gold,  

25% dla Silver)

Tak 
(25 USD za 1000 mil 

przekazanych na konto 
Skywards)

36 mies. Alaska Airlines, japan Airlines, jet Airways, Kingfisher Airlines, Kore-
an Air, south African Airways

  wypożyczalnie samochodów, finanse, 
wakacje, sport i wypoczynek

silver 25 tys. mil statusu

blue nie dotyczy

japan 
Airlines

jAL mileage 
bank

One-
world

diamond 100 tys. punktów fly On* 150% 125% lub 70% 100%
(taryfy zwykłe)

50% lub 70%
(taryfy Economy saver)

Nie 36 mies. 
(mile 

członków 
o statusie 
Diamond 
oraz JGC 

Premier, nie 
wygasają)

wszyscy partnerzy sojuszu Oneworld oraz: Air france, China 
Eastern Airlines, Emirates

37 
(oprócz niezależnych 

hoteli)

gabinety kosmetyczne/odnowy, 
wypożyczalnie samochodów, 
przechowywanie ubrań, restauracje, 
araoke, sklepy, wypożyczanie telefonów 
komórkowych, czasopisma, bilety 
na wydarzenia sportowe/koncerty, 
taksówki

jgC premier 80 tys. punktów fly On*

sapphir 50 tys. punktów fly On*

Crystal 30 tys. punktów fly On*

* plus inne warunki

Korean Air skypass skyteam

hON Circle 
member 600 tys. mil hON Circle 200%

(Kosmo Suite)

165%
(fotel Sleeper Seat)

150%
(Pierwsza klasa)

135%
(fotel Prestige  

Sleeper)

120%
(klasa Prestige)

100%
(taryfy zwykłe)

70% lub 80%
(taryfy zniżkowe)

Nie 
(ale można dzielić się milami 

z członkami rodziny)

10 lat wszyscy partnerzy sojuszu skyteam oraz: Alaska Airlines, Emirates, 
garuda Indonesia, hawaiian Airline

12 wypożyczalnie samochodów, finanse

senator 100 tys. mil statusu (mieszkańcy Niemiec 
– 130 tys.)

frequent  
Traveller 35 tys. mil statusu

Lufthansa miles and 
more

star  
Alliance

hON Circle 
member 600 tys. mil hON Circle do 300%

(plus 25% bonus 
Executive 

dla wszystkich 
statusów)

do 200%
(plus 25% bonus 

Executive 
dla wszystkich 

statusów)

do 150%
(plus 25% bonus Executive 
dla wszystkich statusów)

Nie 36 mies. 
(mile Award)
2 lata (mile 

HON Circle)

wszyscy partnerzy sojuszu star Alliance oraz: wszystkie linie 
Lufthansa regional, Air Astana, Air dotomiti, Air India, Air malta, 
Avianca, Condor, germanwings, jet Airways, Luxair, TACA

45 wypożyczalnie samochodów, 
elektronika, finanse, ubezpieczenia, 
sport i wypoczynek, 
książki i czasopisma, telekomunikacja

senator 100 tys. mil statusu (mieszkańcy Niemiec 
– 130 tys.)

frequent 
Travelle 35 tys. mil statusu

singapore 
Airlines

mileage 
plus

star 
Alliance

Elite gold 50 tys. mil Elite 300% (Suites)

150%
(Pierwsza klasa)

(plus 25% dla człon-
ków Elite Silver i Gold)

125%
(Plus 25% dla człon-

ków Elite Silver i Gold)

100%
(taryfy zwykłe)

10% lub 50%
(taryfy specjalne)

(Plus 25% dla członków  
Elite Silver i Gold)

Nie 36 mies. 
(mile  

Krisflyer)

12 mies. 
(mile Elite)

wszyscy partnerzy sojuszu star Alliance oraz: Air India, silk Air. Vir-
gin Atlantic, Virgin Australia

28 wypożyczalnie samochodów, 
finanse, wakacje, dom, zakupy,  
telekomunikacja

Elite silver 25 tys. mil Elite

Krisflyer nie dotyczy

united mileage 
plus

star  
Alliance

premier 1K 100 tys. mil premier Qualifying miles 
(pQm) lub 120 segmentów

250%
(plus 150% PQM)

175%
(taryfy zwykle)

150%
(taryfy zniżkowe)
(Plus 150% PQM)

125%
(taryfy zwykłe,  

plus 150% PQM)

100%
(taryfy zniżkowe, nie dotyczy 

Europy, plus 100% PQM)

Tak 
(na konto innego członka 

Mileage Plus)

18 mies. wszyscy partnerzy sojuszu star Alliance oraz:  Aer Lingus, Aeromar, 
Cape Air, Copa Airlines, Eva Air, great Lakes Airlines, hawaiian Airli-
nes, Island Air, jet Airways. Qatar Airways, silver Airways

23 wypożyczalnie samochodów, 
organizacje dobroczynne, restauracje, 
wakacje, sprzęt dla domu, 
podróż koleją, sklepy, telekomunikacjapremier  

platinum 75 tys. pQm lub 90 segmentów

premier gold 50 tys. pQm lub 60 segmentów

premier silver 25 tys. pQm lub 30 segmentów

Virgin 
Atlantic

flying Club brak

gold 40 punktów statusu 6 punktów statusu
(upper Class)

5 punktów statusu
(taryfy specjalne)

4 lub 3 punkty statusu
(premium economy/taryfy specjalne)

3 lub 2 punkty statusu
(Economy/taryfy specjalne)

Tak 
(za opłatą, na konto innego 

członka Flying Club)

36 mies. Air China, Air New Zealand, ANA, gulf Air, hawaiian Airlines, jet 
Airways, malaysia Airlines, sAs. singapore Airlines, south African 
Airways, us Airways, Virgin America, Virgin Australia

25 wypożyczalnie samochodów, 
organizacje dobroczynne, restauracje 
Eurostar, finanse, wakacje, partnerzy 
grupy Virgin

silver 15 punktów statusu

red nie dotyczy


