
VALTAKIRJA AMERICAN EXPRESS -KORTTIA VARTEN

MERKITSE YKSI (1) SEURAAVISTA VAIHTOEHDOISTA

 Korvaa nykyisen valtakirjan           Täydentää nykyistä valtakirjaa            Uusi valtakirja          

VALTUUTETUN 
Annan valtakirjan alla mainitulle henkilölle (valtuutettu)

Nimi 

Henkilötunnus                                         –  
Henkilökohtainen koodi (käytetään valtuutetun tunnistamiseen yhteydenpidossa American Expressin kanssa)  

Puhelinnumero   

 Oikeus saada tili-/saldotietoja ja tehdä seuraavaa: osoitteenmuutokset, kortin sulkeminen ja tilaaminen, 
korttireklamaatiot, tilin irtisanominen, kortin käytöstä keskusteleminen tai luottorajan nostamista koskevat 
tiedustelut, mahdollisten lisäpalveluiden tilaaminen ja Membership Rewards-pisteiden siirtäminen eri 
kumppanuusohjelmiin tai tarjouksiin.  

VAIN CENTURION 

 Oikeus varata/perua matkoja ja tilata muita palveluita tai tapahtumia.  

VALTAKIRJAN ANTAJA (PÄÄKORTIN HALTIJA)

Korttinumero (valtakirja koskee myös mahdollisia korvaavia kortteja)

Valtakirjan antaja 

Osoite  

Postinumero                    Postitoimipaikka 

Puhelinnumero (päivisin)  Matkapuhelinnumero

Sähköpostiosoite    

Valtakirjan antajan allekirjoitus Paikka ja päivämäärä

Tämä valtakirja koskee kaikkia tiliin liitettyjä kortteja (pääkorttia ja mahdollisia rinnakkaiskortteja) toistaiseksi tai siihen 
asti, kunnes valtakirjan antaja peruu valtakirjan kirjallisesti. 

VALTAKIRJAN ANTAJAN ALLEKIRJOITUKSEN OIKEAKSI TODISTAVAT (2 HENKILÖÄ):

 Allekirjoitus todistaja 1  Allekirjoitus todistaja 2 

 Nimenselvennys todistaja 1  Nimenselvennys todistaja 2

 Puhelinnumero todistaja 1  Puhelinnumero todistaja 2

 Paikka ja päivämäärä  Paikka ja päivämäärä

Valtakirjan antajan on allekirjoitettava valtakirja omakätisesti. Allekirjoitukselle tulee olla kaksi todistajaa. Todistajat vakuuttavat allekirjoituksellaan, 
että valtakirjan antaja on allekirjoittanut valtakirjan omakätisesti, sekä antavat nimenselvennyksensä ja yhteystietonsa.

Henkilötietojasi käsitellään American Expressin tietosuojalausunnon mukaisesti. Saat lisätietoja napsauttamalla tätä

Valtakirja postitetaan osoitteeseen: American Express, Tunnus 5003913, 00003 VASTAUSLÄHETYS

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 
perustettuosakeyhtiö, jonka verotunnus (CIF) on A-82628041 (rekisteröity Registro Mercantil Centralissa), ja jonka luvanvaraista toimintaa maksupalvelujen tarjoajana säätelee 
Espanjan Banco de España (rek. nro 6837). 03/2019

Muista 
rastitta

a

https://www.americanexpress.com/fi/legal/yksityisyys/tietosuojakaytanto/
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