Алиансът SkyTeam няма единна frequent flyer програма, но има две премиум нива, които
гарантират печелене на безплатни мили и други ползи за пасажерите. Членките на алианса
имат споразумение помежду си, което позволява на пасажерите да печелят мили срещу елтини
статуси в техните програми, както и да си възстановяват и купуват мили в рамките на SkyTeam.
Според статуса на пътниците в програмите на членуващите авиолинии, те се равняват на едно
от двете нива – Elite и Elite Plus. Всяка една от членуващите или асоциираните авиолинии
признава тези два елитни статуса. Самите две нива нямат собствени специфични изисквания,
членството в тях се базира изцяло на frequent flyer програмите на всяка отделна авиолиния.

Статусът SkyTeam Elite се полага на пасажери, достигнали до някое от премиум нивата в
отделните програми за редовни пътници на авиокомпаниите-членки на алианса. Ползите от
SkyTeam Elite са предимство в списъка на чакащите за резервация, на летището, при чекиране,
при качване в самолета, избор на седалки.
Компаниите, които дават SkyTeam Elite и съответните нива от техните програми, които
отговарят на този статус са:
-Aeroflot със Aeroflot Bonus – Silver
-Aeromexico със Club Premier – Gold
-Air France-KLM със Flying Blue - Gold за граждани на САЩ и Мексико и Silver за всички останали
- Alitalia със MilleMiglia - Freccia Alata
- China Southern Airlines със Sky Pearl Club – Silver
-Continental със OnePass - Gold, Silver
- CSA Czech Airlines със OK Plus - Silver
- Delta със SkyMiles - Gold Medallion, Silver Medallion
-Korean Air със SKYPASS - Morning Calm
- Northwest със WorldPerks - Gold, Silver
Статусът SkyTeam Elite Plus се полага на пасажери, достигнали до някое от по-горните премиум
нивата в отделните програми за редовни пътници на авиокомпаниите-членки на алианса.
Ползите от SkyTeam Elite Plus са предимство в списъка на чакащите за резервация, на
летището, при чекиране, при качване в самолета, избор на седалки, предимство при
получаване на багажа, право на допълнителен багаж, достъп до салони на летищата,
гарантирана резервация дори и при разпродадени полети и др.
Компаниите, които дават SkyTeam Elite Plus и съответните нива от техните програми, които
отговарят на този статус са:
-Aeroflot със Aeroflot Bonus - Gold
-Aeromexico със Club Premier - Platinum
-Air France-KLM със Flying Blue - Platinum за граждани на САЩ и Мексико и Gold за всички
остана
-Alitalia със MilleMiglia - Freccia Alata Plus
-China Southern Southern Airlines със Sky Pearl Club - Gold, Platinum
-Continental със OnePass - Platinum
-Czech със OK Plus - Gold, Platinum
-Delta със SkyMiles - Platinum Medallion
-Korean Air със SKYPASS - Million Miler, Premium
-Northwest със WorldPerks – Platinum

