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American Express® CORPORATE CARD

Ansökan om Företagskonto
1. Uppgifter om företaget
Företagets/organisationens registrerade namn*:

Registrerad adress*:

Postnummer och ort*:

–

Organisationsnummer*:
Telefonnummer*:
Kontaktperson*:
Telefonnummer*:
E-postadress:

Bransch*:
Uppskattad årlig omsättning på kontot*:
Företaget har redan avtal med
American Express avseende:

SEK
Kort

Resekonto/BTA

Om företaget är ett helägt dotterbolag, vänligen fyll i moderbolagets uppgifter nedan:
Moderbolagets namn:

Organisationsnummer:

2. Typ av Kort & Betalningsansvar
Corporate Card		
Se klausul B3a under
Villkor för Kontohavare:

Fullt Kontohavaransvar

Corporate Gold Card
Delat Betalningsansvar  

Vi vill inte att de anställda ska kunna ansluta sig till Membership Rewards®.

* obligatoriska fält

I samarbete med
American Express
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American Express Services Europe Ltd, England, filial, org nr 516402-4480 (Bolagsverkets filialregister), 106 82 Stockholm, Sverige - Säte Belgrave House,
76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales och vars registreringsnummer är 1833139.
American Express Services Europe Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority i Storbritannien i enlighet med Payment Services Regulations 2009
(registreringsnummer 415532) för tillhandahållande av betaltjänster.
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3. Fullmakt
Följande person(er) har fullmakt att på Företagets vägnar administrera alla delar av
programmet för American Express Företagskort.
Namn*:

Personnummer*:

–

ÅÅÅÅMMDD-NNNN

–

ÅÅÅÅMMDD-NNNN

Befattning*:
Telefonnummer*:
E-postadress:

Namn:

Personnummer:
Befattning:
Telefonnummer:
E-postadress:

4. Information om ägare
I syfte att uppfylla kraven enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism, behöver American Express viss information om ägarstruktur och
verksamhet för att kunna tillhandahålla tjänsten.
Vänligen ange vilken typ av organisation ansökan avser*:
Ansökan avser ett företag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vars
överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.
Vänligen uppge marknad:
Ansökan avser en svensk myndighet.
Ansökan avser ett företag inom EES vars överlåtbara värdepapper inte är upptagna
till handel på en reglerad marknad (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller
dylikt). Fyll i blanketten “Information om verklig huvudman” med uppgift om samtliga
personer som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar mer än 25% av företaget.
Ansökan avser en ideell förening/stiftelse, ekonomisk förening el dyl. Vänligen bifoga
dokumentation om verksamhetens syfte/ändamål och styrelserepresentanter. Vid
eventuella frågor kontakta gärna din American Express-representant eller ring 08-429 46 29.

* obligatoriska fält

I samarbete med
American Express
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5. Försäkran
Genom att fylla i och skicka in denna ansökan intygar vi att vi har befogenhet att lämna ut de personuppgifter som är inkluderade i denna ansökan till
American Express Services Europe Ltd. England, filial (”American Express”). Vi är medvetna om att personuppgifter som lämnas i denna ansökan
kan komma att bearbetas i enlighet med gällande personuppgiftslagar i syfte att administrera vårt deltagande i Programmet/Programmen. För mer
information om hur American Express samlar in och bearbetar data hänvisar vi till villkoren i denna ansökan.
Vi försäkrar att samtliga uppgifter som lämnats i denna ansökan och, i förekommande fall blanketten “Information om verklig huvudman”,
är riktiga samt att vi omgående kommer att underrätta American Express om eventuella förändringar. Vi har meddelat de personer som
namngivits i denna ansökan med tillhörande bilagor om att vi har uppgivit information om dem. Vi ger American Express tillåtelse att kontakta
våra bankförbindelser eller andra källor för att skaffa den information som krävs för att öppna Kontot.
Vi påtar oss ansvaret för alla Kostnader som våra chefer, anställda eller uppdragstagare ådrar sig samt för implementering och genomförande
av rimliga åtgärder och kontroller för att säkerställa att Kontot endast används enligt villkoren bifogade denna ansökan. Vi är införstådda med
att American Express kan avslå denna ansökan utan att informera om orsaken till detta.
Nya kunder - Genom att underteckna denna ansökan accepterar vi villkoren bifogade denna ansökan och anhåller om att ni öppnar ett
American Express Corporate Card Program.
Befintliga kunder - Genom att underteckna denna ansökan anhåller vi om att ni öppnar ett nytt American Express Corporate Card Program.
Vi är medvetna om att vi nu ansluter oss till ett nytt Program och att tidigare accepterade American Express Corporate betalningsvillkor, här
mottagna från American Express för information, gäller för det nya Programmet.
Ansökan skall undertecknas av behörig(a) firmatecknare.
Underskrift* (av behörig firmatecknare)
Å Å Å Å M M D D

✗

Datum:
Namnförtydligande*:
Personnummer/Födelsedatum*:

–

(ÅÅÅÅMMDD-NNNN)
Om svenskt personnummer saknas, vänligen ange bostadsadress, födelsedatum och -ort samt
nationalitet. Vänligen bifoga en kopia av giltigt pass med denna ansökan*.

Bostadsadress:
Postnummer och Ort:
Land:

Nationalitet:

Födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD):

Födelseort:
Underskrift (av behörig firmatecknare)
Å Å Å Å M M D D

Datum:

✗

Namnförtydligande:
Personnummer/Födelsedatum:

–
(ÅÅÅÅMMDD-NNNN)
Om svenskt personnummer saknas, vänligen ange bostadsadress, födelsedatum och -ort samt
nationalitet. Vänligen bifoga en kopia av giltigt pass med denna ansökan.

Bostadsadress:
Postnummer och Ort:

Födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD):

* obligatoriska fält

Nationalitet:
Födelseort:
Vänligen bifoga registreringsbevis och senaste uppsättningen av årsbokslut och annan relevant
information som bekräftar uppgifterna i denna ansökan (t.ex. årsredovisning). När ansökan är ifylld
och undertecknad, vänligen returnera den till din American Express representant eller skicka den till:
American Express Services Europe Ltd, 106 82 Stockholm.
Telefonnummer: 0771-29 53 30, Fax: 0771-29 43 30.
Om ni skickar dokumentet via e-post, tänk på att internet kan vara osäkert.
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