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American Express® Corporate Card

Ansökningsformulär för kortmedlemmar
Det är viktigt att du och ditt företag fyller i hela ansökningsformuläret. Skriv därefter ut formuläret och låt båda parterna underteckna det.
Alla fält MÅSTE fyllas i för att ansökan ska kunna behandlas (om inte annat anges).

1. Typ av Kort & Betalningsansvar
Typ av kort:
Typ av betalningsansvar (se punkt 12
de bifogade avtalsvillkoren):

Corporate Card

Corporate Gold Card

Fullt kontohavaransvar

Delat betalningsansvar

Fullt kontohavaransvar betyder att kontohavaren
är fullständigt ansvarig för alla debiteringar.

Delat Betalningsansvar betyder att
Kontohavaren och Kortmedlemmen är
solidariskt betalningsansvariga.

Om du är osäker på vilket betalningsansvar ditt företag har, vänligen kontakta er programadministratör (kontaktperson på ert företag).

2. Uppgifter om företaget
Företagets/organisationens namn:
Avdelning:

3. Uppgifter om den sökande
Förnamn:
Efternamn:
Skriv ditt namn så som du vill att det anges
på kortet. Du måste ange ditt fullständiga
efternamn. (Högst 20 tecken inklusive
mellanslag. Ogiltiga tecken: å, ä, ö, och punkt.):
—

Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN):
Adress bostad:

Postnummer och stad:
Anställningsnummer
(om det krävs av ditt företag):
Telefonnummer (privat):
Telefonnummer (arbete):
E-postadress:

Genom att uppge din E-postadress samtycker du till att American Express kan skicka E-post om
erbjudanden och information om nya produkter och tjänster både från American Express och
våra samarbetspartners. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att uppdatera dina
E-postpreferenser under fliken SEKRETESSPOLICY på www.americanexpress.se.
J ag vill ansluta mig till Membership Rewards®, se avsnitt 9j och 28, i bifogade
medlemsvillkor. Detta är förutsatt att ditt företag tillåter det.
Vänligen sänd mina fakturor till:

Bostad

Arbete

Om du önskar få dina fakturor till arbetet, vänligen uppge adressen nedan.
Adress:

Postnummer och stad:
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Ansökningsformulär för kortmedlemmar
4. Expressleverans
Normalt levereras kortet inom 12 arbetsdagar
( efter det att en fullständigt ifylld ansökan
har mottagits). Om kortet behöver levereras
tidigare ange önskat leveransdatum här:

Å Å M M D D

En avgift på SEK 250 debiteras för snabbleverans. Avgiften kommer att debiteras på ditt kort
och den kommer synas på ditt nästa kontoutdrag.

5. Försäkran
Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga samt att jag har tagit del av och accepterat de angivna
Medlemsvillkoren. Jag vill att American Express Services Europe Limited England filial ( “American Express”) utfärdar ett Kort till mig,
som faktureras i svenska kronor, innefattande även förnyelse - samt ersättningskort. I samband med detta ger jag härmed American
Express tillåtelse att för det i Medlemsvillkoren angivna betalningsalternativet delat betalningsansvar (paragraf 12ii) inhämta och behandla
information från kreditupplysningsföretag, min arbetsgivare, bank eller annan av mig lämnad referens i syfte att bedöma min kreditvärdighet
och min ansökan, och vid godkänd ansökan kan sådan information inhämtas och behandlas i enlighet med Medlemsvillkoren eller enligt
överenskommelse med mig. American Express förbehåller sig rätten att avslå ansökan i enlighet med de riktlinjer American Express tillämpar
för bedömning av ansökan. Jag förstår att American Express på grund av lagstiftningen mot penningtvätt är skyldigt att kontrollera min
identitet, vilket kan påverka behandlingstiden för min ansökan. Betalningsansvaret för alla debiteringar som uppkommer på mitt kort regleras
enligt det alternativ som angetts i punkt 1 ovan (dvs. paragraferna 12i) eller 12ii) i Medlemsvillkoren). När jag får Kortet undertecknar jag det
på baksidan. Medlemsvillkoren blir gällande genom underskrift och/eller användande av Kortet.
Sökandens underskrift

✗

Å Å M M D D

6. Ifylles av företaget
Vi försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga samt att vi godkänner
de angivna Medlemsvillkoren för American Express Corporate Card. Vi samtycker till att
American Express inhämtar nödvändiga referenser samt kreditupplysningar för att behandla
ansökan. American Express förbehåller sig rätten att avslå ansökan i enlighet med de riktlinjer
som American Express tillämpar för bedömning av ansökan. Vi ber därmed American Express
att utfärda ett American Express Corporate Card till ovan anställd.
Kundnummer:
Underskrift

Firmatecknares/ befullmäktigat
ombuds underskrift:

✗

Å Å M M D D

Namnförtydligande:
Befattning:
Underskrift

Firmatecknares/ befullmäktigat
ombuds underskrift:

✗

Å Å M M D D

Namnförtydligande:
Befattning:
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7. Skicka in din ansökan
Kontrollera att alla parter har fyllt i alla fält.
Skriv ut och underteckna
Skriv ut ansökan efter att den har fyllts i och kontrollera följande:
• Sökanden har undertecknat och daterat punkt 5.
• Behörig firmatecknare har undertecknat och daterat punkt 6 (om det krävs av ditt företag,
kontrollera att två behöriga firmatecknare har undertecknat).
Returnera ansökningsformuläret till:
E-post: nordicnewaccounts@aexp.com
Post: American Express Services Europe Ltd, 106 82 Stockholm
Fax: 0771-29 43 30
(Vid frågor, vänligen kontakta kundservice på 0771-29 55 29)
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