
 

 

 

 

 
Алианс oneworld:  American Airlines AAdvantage Program, British Airways 
Executive Club, Cathay Pacific Marco Polo Club, Finnair Plus, JAL Mileage Bank, 
Iberia Plus, LANPASS, Malév Duna Club, Qantas Frequent Flyer или Royal 
Jordanian Royal Plus.  
 
Всеки пасажер печели мили в своята програма независимо с коя от 
авиолиниите на алианса лети. Полетите важат също така и за повишаване на 
статута в съответната програма, а когато решите да използвате събраните 
мили, за да получите безплатен билет, може да избирате между 675 
дестинации в света, предлагани от oneworld. Поради факта, че различните 
авиокомпании-членки използват различни имена за нивата на членство в 
техните програми, алиансът въведе три основни статуса -  Emerald, Sapphire и 
Ruby, като по този начин е сигурно, че ще получите полагащите се на Вашия 
статус привилегии, независимо скоя от компаниите летите. 
 
Статусът Ruby се дава на пасажери, които са достигнали първото премиум 
ниво в програмата за редовни пътници на своята авиокомпания. Освен 
натрупването на мили, ползите от този статус са гарантирано предимство при 
резервации, при чекиране (за бизнес класа), на летищата и при избор на място 
в самолета. Статусът Ruby съответства на следните програми и нива: 
• American Airlines (програма AAdvantage) - Gold 
• Cathay Pacific (програма Marco Polo Club) - Silver 
• Finnair (програма Finnair Plus) - Silver 
• Iberia (програма Iberia Plus) - Silver 
• Japan Airlines (програма JAL Mileage Bank) - Crystal 
• LAN (програма LanPass) - Premium 
• Malеv (програма Duna Club) - Silver 
• Qantas (програма Frequent Flyer) - Silver 
• Royal Jordanian (програма Royal Plus) - Silver 
 
Статусът Sapphire се дава на пасажери, които са достигнали второто премиум 
ниво в програмата за редовни пътници на своята авиокомпания. Освен 
натрупването на мили, ползите от този статус са гарантирано предимство при 
резервации, при чекиране (за бизнес класа), на летищата, при избор на място в 
самолета, при качване в самолета, както и достъп до  500 салона на летища по 
света (за бизнес класа). Статусът Sapphire съответства на следните програми и 
нива: 
• American Airlines (програма AAdvantage) - Platinum 
• British Airways (програма Executive Club) - Silver 
• Cathay Pacific (програма Marco Polo Club) - Gold 
• Finnair (програма Finnair Plus) - Gold 
• Iberia (програма Iberia Plus) - Gold 
• Japan Airlines (програма JAL Mileage Bank) - Crystal (само за членове на 
JAL Global Club) или Sapphire 
• LAN (програма LanPass) - Silver 



 

 

• Malеv (програма Duna Club) - Gold 
• Qantas (програма Frequent Flyer) - Gold 
• Royal Jordanian (програма Royal Plus) - Gold 
 
Статусът Emerald е най-елитен и се дава на пасажери, които са достигнали най-
високото премиум ниво в програмата за редовни пътници на своята 
авиокомпания. Освен натрупването на мили, ползите от този статус са 
гарантирано предимство при резервации, при чекиране (за бизнес и първа 
класа), на летищата, при избор на място в самолета, при качване в самолета, 
както и достъп до 500 салона на летища по света (за бизнес и първа класа). 
Статусът Emerald съответства на следните програми и нива: 
• American Airlines (програма AAdvantage) - Executive Platinum 
• British Airways (програма Executive Club) - Gold или Premier 
• Cathay Pacific (програма Marco Polo Club) - Diamond или Invitation 
• Finnair (програма Finnair Plus) - Platinum 
• Iberia (програма Iberia Plus) - Platinum 
• Japan Airlines (програма JAL Mileage Bank) - Premier (само за членове на 
JAL Global Club) или Diamond 
• LAN (програма LanPass) - Comodoro 
• Malеv (програма Duna Club) - Platinum 
• Qantas (програма Frequent Flyer) - Platinum или Chairmans Lounge 
• Royal Jordanian (програма Royal Plus) - Platinum 

 
 
 
 
 


