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PÄ ÄKORTINHALTIJAN TIEDOT
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HAEN RINNAKK AISKORTTIA SEURA AVALLE 16 VUOTTA TÄY TTÄNEELLE HENKILÖLLE
1. Rinnakkaiskortinhakija
(0 €/vuosi, sisältyy pääkortin jäsenyysmaksuun)

2. Rinnakkaiskortinhakija
(Jäsenyysmaksu 70 €/kpl/vuosi)

Etunimet

Etunimet

Sukunimi
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Osoite (tulee olla sama kuin Väestörekisterissä)

Osoite (tulee olla sama kuin Väestörekisterissä)

Postinumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Matkapuhelin

Matkapuhelin

Sähköposti*

Sähköposti*

Suhde pääkortinhaltijaan

Suhde pääkortinhaltijaan

* Luovuttamalla sähköpostiosoitteesi annat meille suostumuksen lähettää sinulle
palveluviestejä, jotka käsittävät myös mahdolliset korttiehtojen muutokset. Samalla
annat suostumuksesi lähettää sinulle tietoa korttiin liittyvistä palveluista ja eduista
sekä vain kortinhaltijoille tarkoitetuista yhteistyökumppaneidemme tarjouksista.
Sähköpostiosoitettasi ei koskaan anneta kolmannen osapuolen käyttöön (katso
lähemmin Korttiehtojen kohta "Tietojenkäsittely"). Mikäli haluat rajoittaa vastaanottamaasi markkinointiviestintää, voit milloin tahansa päivittää markkinointilupavalintasi
My Account Online -palvelussa tai soittamalla asiakaspalveluumme.

* Luovuttamalla sähköpostiosoitteesi annat meille suostumuksen lähettää sinulle
palveluviestejä, jotka käsittävät myös mahdolliset korttiehtojen muutokset. Samalla
annat suostumuksesi lähettää sinulle tietoa korttiin liittyvistä palveluista ja eduista
sekä vain kortinhaltijoille tarkoitetuista yhteistyökumppaneidemme tarjouksista.
Sähköpostiosoitettasi ei koskaan anneta kolmannen osapuolen käyttöön (katso
lähemmin Korttiehtojen kohta "Tietojenkäsittely"). Mikäli haluat rajoittaa vastaanottamaasi markkinointiviestintää, voit milloin tahansa päivittää markkinointilupavalintasi
My Account Online -palvelussa tai soittamalla asiakaspalveluumme.

OLE HYVÄ; LUE TÄMÄ JA ALLEKIRJOITA Allekirjoittamalla hakemuksen vahvistat, että annetut tiedot ovat oikeita ja täydellisiä ja että olet lukenut ja hyväksynyt viimeisimmät
maksukorttiehdot hakemallesi kortille. Lue ehdot osoitteessa www.americanexpress.fi/korttiehdot tai pyydä asiakaspalvelusta. Laskutus tapahtuu euroina. Korttia vastaanottaessasi
sinun tulee kirjoittaa allekirjoituksesi kortin taustapuolelle. Hyväksymäsi ehdot astuvat voimaan kyseisellä allekirjoituksella ja/tai korttia käytettäessä. Gold Card -pääkortin
jäsenyysmaksuun sisältyy yksi rinnakkaiskortti, seuraavat rinnakkaiskortit 70 €/kpl/vuosi. Arvioidakseen luottokelpoisuuttasi ja hakemustasi American Expressillä on oikeus
hankkia ja käsitellä tietoja luottotietoyrityksiltä, työnantajaltasi, pankilta tai muulta ilmoittamaltasi taholta. Hakemuksen tultua hyväksytyksi American Express voi hankkia ja käsitellä
vastaavia tietoja maksukorttiehtojen tai kanssasi sovitun sopimuksen mukaisesti. American Express pidättää itsellään oikeuden evätä hakemuksen arvioinnissaan soveltamiensa
menettelytapojen mukaisesti. Noudattaakseen rahanpesun vastaista lainsäädäntöä American Express on velvollinen tarkistamaan henkilöllisyytesi ja se voi vaikuttaa hakemuksen
käsittelyaikaan. Huomioi erityisesti tiedot American Expressin tavasta koota sinusta tietoja ja käyttää niitä Korttipalvelun ja muiden tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi. American
Expressin käyttäessä kortin jakeluun tai myyntiin yhteistyökumppaneita, Jäsenyystiedot siirtyvät yhteistyön hallinnoimiseksi American Expressin ja yhteistyökumppanien välillä.

Pääkortinhaltijan allekirjoitus:
1. Rinnakkaiskortinhakijan allekirjoitus:
Hyväksyn yhteisvastuun pääkortinhaltijan kanssa kaikista minulle myönnetyn rinnakkaiskortin maksuista. Rinnakkaiskortilla tehdyistä ostoksista kertyvät Membership Rewards -pisteet
kartuttavat pääkortinhaltijan Membership Rewards -tiliä.

2. Rinnakkaiskortinhakijan allekirjoitus:
Hyväksyn yhteisvastuun pääkortinhaltijan kanssa kaikista minulle myönnetyn rinnakkaiskortin maksuista. Rinnakkaiskortilla tehdyistä ostoksista kertyvät Membership Rewards -pisteet
kartuttavat pääkortinhaltijan Membership Rewards -tiliä.

Päiväys:
American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Lontoo, SW1W 9AX, Iso-Britannia. Englannissa ja Walesissa perustettu osakeyhtiö, jonka rekisteröintitunnus on 1833139 ja
jonka toiminta on luvanvaraista ja säädeltyä Iso-Britannian Financial Conduct Authorityn toimesta. Yrityksen suomalainen sivuliike American Express Services Europe Limited, filial – sivuliike, Y-tunnus 1036910-0,
Gold Card SUPP FF FI 0516
noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja on Finanssivalvonnan valvonnan alainen.

