
 

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. 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 tietosuojakäytäntömme, joka sisältää tärkeitä tietoja siitä, kuinka keräämme, käytämme, jaamme ja säilytämme tietojasi, sekä mitä 
oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on. Päivitetyt tietosuojakäytäntömme löydät osoitteessa www.americanexpress.fi/gdpr.

Pääkortinhakijan allekirjoitus: 
Huomaathan, että ilman allekirjoitusta lähetettyjä hakemuksia emme voi käsitellä.

Päiväys:

American Express® -tilihakemus 

Basic Card FNEN180401
EN18AA010

4. TYÖNANTAJAN TIEDOT

3. ASUMISMUOTO

 Oma asunto  Vuokra-asunto  Muu:     

1. MYÖNTÄMISPERUSTEET  

2. KORTINHAKIJAN TIEDOT

Etunimet

Sukunimi

Henkilötunnus
P P K K V V

Osoite (tulee olla sama kuin Väestörekisterissä)

Postinumero

Postitoimipaikka

Matkapuhelin

Sähköposti

American Express haluaa pitää sinut sähköpostin kautta ajan tasalla korttiisi liittyvistä tarjouk-
sista, kuten yksinomaan kortinhaltijoille järjestettävistä tapahtumista, ennakkomyynneistä ja 
tarjouksista. Emme jaa sähköpostiosoitettasi muiden yritysten kanssa, jotta ne voisivat mark-
kinoida omia tuotteitaan tai palvelujaan. 

 Rastita tämä ruutu, jos et halua vastaanottaa meiltä näitä tietoja.  
 Halutessasi voit päivittää asetuksesi myöhemmin.

5. POLIITTISESTI VAIKUTUSVALTAINEN HENKILÖ – PEP

Oletko sinä, perheenjäsenesi tai läheinen yhtiökumppanisi poliittisesti 
vaikutusvaltainen henkilö?

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) edellyttää, että me 
yhtiönä tiedämme, toimitko tällä hetkellä tai oletko 12 viime kuukauden aikana toiminut 
merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla tai kansainvälisen organisaation (kuten EU tai 
NATO) johdossa. Toisin sanoen meidän on tiedettävä oletko poliittisesti vaikutusvaltainen 
henkilö. Sama pätee, jos perheenjäsenesi tai läheinen yhtiökumppanisi toimii tai on toiminut 
vastaavassa tehtävässä.

  Kyllä

  Ei

 Palkansaaja  Yrittäjä  Eläkeläinen  Muu

Jos muu, mikä?

Yrityksen nimi /Oma yritys

(Työnantajan) toimiala

Asema yrityksessä

Työsuhteen kesto/Oma yritys (vuosina/kuukausina)
/

Vuositulot (ansio- ja pääomatulot yhteensä, EUR)

American Express asettaa tilin myöntämiselle perusteet. Jos et pysty vastaamaan myöntävästi seuraaviin kohtiin,  
tilihakemustasi ei todennäköisesti voida hyväksyä:

   Olen täyttänyt 18 vuotta          Minulla on säännölliset vuositulot

   Minulla on suomalainen henkilötunnus       Minulla ei ole merkintöjä luottotiedoissani

American Express Europe, S.A. (Suomen sivuliike), Y-tunnus 2914139-2, 00070 AMERICAN EXPRESS, Suomen Finanssivalvonnan valvonnan alainen, Espanjassa sijaitsevan (Avenida Partenón 12–14, 28042 Madrid, 
Espanja) American Express Europe S.A.:n sivuliike. American Express Europe S.A. on Espanjassa perustettu osakeyhtiö, jonka verotunnus (CIF) on A-82628041 (rekisteröity Registro Mercantil Centralissa), ja jonka 
luvanvaraista toimintaa maksupalvelujen tarjoajana säätelee Espanjan Banco de España (rek. nro 6837). Basic Card FF FI 06/19

Jos Kyllä – tulosta PEP-lomake osoitteesta  
americanexpress.fi/pep, täytä lomake ja lähetä osoitteella:

AMERICAN EXPRESS / PEP
Tunnus 5003913
00003 VASTAUSLÄHETYS

Postimaksu on maksettu puolestasi.

Täytä hakemukseen kaikki tiedot ja allekirjoita se. Lähetä hakemus joko sähköposti- tai postiosoitteeseen (tiedot alla).

Sähköpostiosoite: FinlandCardApplications@aexp.com  
Huomiothan, että internetyhteys voi olla suojaamaton. Jos lähetät meille sähköpostissa henkilötietojasi ja/tai asiakirjoja, käytä turvallista salausmenetelmää tietojesi suojaamiseksi.

Postiosoite: AMERICAN EXPRESS, Tunnus 5003913, 00003 VASTAUSLÄHETYS (postimaksu on maksettu puolestasi).
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