
GENIET VAN
NIEUWE DIENSTEN

NIEUWE  
ONLINE REKENING
U krijgt 24u/24 en 7d/7  

toegang tot uw American 

Express rekening en kunt  

alles online regelen.

CONTACTLOOS
BETALEN
U betaalt uw kleine aankopen 

in een handomdraai.

AMEX APP
U volgt uw American Express

rekening rechtstreeks op via

uw Smartphone.

DESTINEO MD7 04.09.12 57 METZ NORD PPDC 
M62 0165 503 0019675 00772 0

M Specimen
4 rue Louis Blériot
92500 Rueil-Malmaison

Geachte Meneer <specimen>, 

Allereerst willen we u danken voor uw trouw. Die motiveert ons om elke 
dag weer te werken aan nog betere diensten voor u.

Binnenkort krijgt u een nieuwe American Express Business Kaart®, die uw 
huidige Kaart vervangt, ook als die nog niet vervallen is. U hoeft nog niets 
te doen. Tot uw nieuwe Kaart geactiveerd is, blijft u gewoon genieten van uw 
huidige Kaart.

We zorgen ervoor dat uw Kaart evolueert zodat ze vandaag én morgen aan al uw 
behoeften voldoet. Dit is een eerste belangrijke stap die u toelaat om te genieten 
van de nieuwste technologische verbeteringen op vlak van betaalverkeer, 
mobiliteit en veiligheid.

U behoudt verder op uw nieuwe Kaart alle diensten, voordelen en privileges 
van uw huidige American Express Kaart. Bovendien is de bijdrage voor de 
Bijkomende Kaart verminderd van € 65 per jaar naar € 35 per jaar.

De nieuwe Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra u uw nieuwe Kaart 
activeert of gebruikt, en ten laatste op 15 juni 2019.

U vindt deze voorwaarden op americanexpress.be/corporate_documenten 
of americanexpress.lu/corporate_documenten. Als bijlage sturen we u een 
samenvatting mee, waarin de belangrijkste wijzigingen van de Algemene 
Voorwaarden opgesomd worden. 

Eveneens in bijlage vindt u een brochure die u laat kennis maken met de nieuwe 
functies die uw American Express Kaart binnenkort biedt.

U kunt ook de ‘Veelgestelde vragen’ met betrekking tot deze nieuwe Kaart 
raadplegen op americanexpress.be/antwoorden of americanexpress.lu/
antwoorden.

In afwachting van uw nieuwe Kaart, hoeft u niets te doen. Alle nuttige 
informatie sturen we u dan meteen mee.

Vriendelijke groeten,

Stephan Jacobs
General Manager Belgium & Luxembourg

Global Commercial Services

G04_NLU ontvangt deze communicatie omdat er informatie in staat over diensten en voordelen die integraal deel uitmaken van uw Kaart.

V.U.: Alpha Card CVBA, Vorstlaan 100, 1170 Brussel, België. RPR Brussel - BTW BE0463.926.551. Vergund door de Nationale Bank van België (NBB) als betalingsinstelling   
en geregistreerd als verzekeringstussenpersoon onder het FSMA nummer 048520A
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