
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä vaatii American Expressiä tunnistamaan ja tarkistamaan asiakkaidensa tiedot ja 
varmistamaan sen, että tiedot pitävät paikkansa ja että ne ovat ajan tasalla.

Olkaa hyvä ja 1) Ilmoittakaa tiedot alla ja varmistakaa, että täytätte kaikki kentät

 2) Käyttäkää ISOJA KIRJAIMIA ja sinistä tai mustaa kuulakärkikynää

 3) Allekirjoittakaa lomake ja palauttakaa se oheisessa palautuskuoressa

Mikäli teillä on kysyttävää, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä Liikepalveluihin numerossa 09 6132 0420.

American Express -jäsenliikenumero 

Yrityksen nimi  Yrityksen markkinointinimi 

Yhtiömuoto

r Osakeyhtiö r Julkinen osakeyhtiö r Avoin yhtiö r Kommandiittiyhtiö r Toiminimi r Rekisteröity yhdistys r Säätiö r Osuuskunta r Muu, mikä 

Matkatoimistot / matkanjärjestäjät: IATA-numero  Valmismatkaliikkeen rekisteröintitunnus 

Katuosoite / PL 

Postinumero  Postitoimipaikka 

Puhelin  Faksi 

Sähköpostiosoite 

Yrityksen toimiala  Y-tunnus 

Haluamme saada tietoa jäsenliikkeille kohdistetuista tuotteista ja palveluista sekä tarjouksista. Kyllä r  Ei r 

Myyntipisteen nimi 

Katuosoite  Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin myyntipisteeseen  Faksi myyntipisteeseen 

Myyntipisteen toimiala 

American Express, Liikepalvelut
00070 AMERICAN EXPRESS

Puh. 09 6132 0420, faksi 09 176 039
www.americanexpress.fi/ liikepalvelut

Yrityksen tiedot

Myyntipisteen tiedot (täytetään vain jos poikkeavat yrityksen tiedoista)

Omistus / määräysvalta

Lomake jäsenliiketietojen 
päivittämiseksi

Kaikki yritysmuodot pois lukien pörssissä noteeratut julkiset osakeyhtiöt (Oyj), valtion virastot tai valtion omistamat yritykset: täyttäkää Omistus / määräysvalta -kohdassa 
tiedot tosiasiallisista edunsaajista eli niistä henkilöistä ja / tai yrityksistä, joiden määräysvallassa yhtiö tai yhteisö on. Henkilöllä / yrityksellä katsotaan olevan määräysvalta, 
kun hänellä on: (i) enemmän kuin 25 prosenttia osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, 
yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; tai (ii) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen tai yhteisön hallituksessa 
tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on vastaava oikeus, ja tämä oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin edellisessä kohdassa tarkoitettu 
äänimäärä. Jos yrityksen omistus / määräysvaltarakenne on vaikeaselkoinen, tulee rakennekaavio liittää mukaan.
1. r Kyseessä on pörssissä noteerattu julkinen osakeyhtiö (Oyj) tai sen tytäryhtiö ja siksi tätä kaavakkeen osaa ei tarvitse täyttää.

2. r Kyseessä on valtion virasto tai valtion omistama yritys tai organisaatio ja siksi tätä kaavakkeen osaa ei tarvitse täyttää.

3. r  Kyseessä on yritys, joka ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena (osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, toiminimi, säätiö tai osuuskunta). Tässä tapauksessa 
teidän tulee täyttää seuraavalla sivulla olevat tiedot yrityksen tosiasiallisista edunsaajista, niin henkilöistä kuin yrityksistäkin. Tosiasiallisia edunsaajia ovat 
henkilö(t) tai yritys / yritykset, joiden suora tai välillinen omistus / määräysvalta yrityksessä ylittää 25 prosenttia.

4. r  Kyseessä on yritys, joka ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena, ja jolla ei ole tosiasiallisia edunsaajia eli henkilöä / henkilöitä tai yritystä / yrityksiä, joiden suora 
tai välillinen omistus / määräysvalta yrityksessä ylittää 25 prosenttia.



Yritykset tai henkilöt, joiden suora omistus / määräysvalta yhtiössä ylittää 25 %

Nimi / Yrityksen nimi Henkilötunnus tai syntymäaika mikäli henkilötunnusta ei ole / Y-tunnus 

Kansalaisuus mikäli kyseessä on luonnollinen henkilö Osoite (maa mukaanlukien) 

Omistusosuus (%) 

r Omistajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Notaarin vahvistama kopio passista on liitteenä.

Nimi / Yrityksen nimi Henkilötunnus tai syntymäaika mikäli henkilötunnusta ei ole / Y-tunnus 

Kansalaisuus mikäli kyseessä on luonnollinen henkilö Osoite (maa mukaanlukien) 

Omistusosuus (%) 

r Omistajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Notaarin vahvistama kopio passista on liitteenä.

Nimi / Yrityksen nimi Henkilötunnus tai syntymäaika mikäli henkilötunnusta ei ole / Y-tunnus 

Kansalaisuus mikäli kyseessä on luonnollinen henkilö Osoite (maa mukaanlukien) 

Omistusosuus (%) 

r Omistajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Notaarin vahvistama kopio passista on liitteenä.

Henkilöt, joiden välillinen omistus / määräysvalta yhtiössä ylittää 25 % tai jotka jollain muulla tavoin hallinnoivat yhtiötä

Nimi Henkilötunnus tai syntymäaika mikäli henkilötunnusta ei ole 

Kansalaisuus Osoite (maa mukaanlukien) 

Omistusosuus (%) 

Ilmoita sen yrityksen nimi ja Y-tunnus, jonka kautta välillistä omistusta / määräysvaltaa käytetään 

r Omistajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Notaarin vahvistama kopio passista on liitteenä.

Nimi Henkilötunnus tai syntymäaika mikäli henkilötunnusta ei ole 

Kansalaisuus Osoite (maa mukaanlukien) 

Omistusosuus (%) 

Ilmoita sen yrityksen nimi ja Y-tunnus, jonka kautta välillistä omistusta / määräysvaltaa käytetään 

r Omistajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Notaarin vahvistama kopio passista on liitteenä.

Nimi Henkilötunnus tai syntymäaika mikäli henkilötunnusta ei ole 

Kansalaisuus Osoite (maa mukaanlukien) 

Omistusosuus (%) 

Ilmoita sen yrityksen nimi ja Y-tunnus, jonka kautta välillistä omistusta / määräysvaltaa käytetään 

r Omistajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Notaarin vahvistama kopio passista on liitteenä.

American Express Payment Services Limited ei luovuta tällä lomakkeella olevia henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille, paitsi lain niin vaatiessa. American Express 
Payment Services Limited ei myy tietojanne kenellekään. Teiltä kerättyjä tietoja ei myöskään käytetä markkinointitarkoituksiin. Henkilökohtaisia tietoja säilytetään vain 
niin kauan kuin on tarpeellista yllä olevaa tarkoitusta varten tai niin kauan kuin sovellettava laki niin määrää.

Yrityksen toimivaltaisen edustajan allekirjoitus

Tiedot, jotka olen antanut tässä lomakkeessa ovat totuudenmukaisia ja oikeita. Ilmoittamiani henkilökohtaisia tietoja käsitellään tietosuojalain mukaisesti. Näitä 
henkilökohtaisia tietoja kerätään vain yllä mainittua tarkoitusta varten.

Paikka  Päiväys 

Allekirjoittajan nimi  Henkilötunnus 

Kotiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Asema yrityksessä 

Allekirjoitus 

Toisen allekirjoittajan tiedot, mikäli yritys edellyttää että allekirjoittajia on kaksi.

Paikka  Päiväys 

Allekirjoittajan nimi  Henkilötunnus 

Kotiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Asema yrityksessä 

Allekirjoitus 

American Express Payments Europe S.L. Registered Office: Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spain. Registered in Spain with tax identification number B88021431.
American Express Payments Europe S.L. is authorised by Banco de España with reference number 6883 for the provision of payment services.
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