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Beste Kaarthouder,

Onze diensten aan u worden momenteel geleverd door onze Belgische American Express entiteit, Alpha Card SCRL / CVBA  
(“Alpha Card”). Met deze brief willen wij u informeren dat Alpha Card zal fuseren met onze Spaanse American Express entiteit, 
American Express Europe, S.A. (“AEESA”). De fusie past in onze groepsstrategie om al onze Europese betaaldiensten te 
centraliseren in onze Spaanse hubs.

Als gevolg van de fusie zal Alpha Card ophouden te bestaan als rechtspersoon. AEESA zal alle activa, rechten en verplichtingen 
van Alpha Card overnemen. U zal verder bediend worden via het Belgische bijkantoor van AEESA, waarin alle huidige activiteiten 
van Alpha Card zullen worden geïntegreerd. De huidige geplande datum voor de inwerkingtreding van de fusie is 30 september 
2022. Mocht deze datum veranderen, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld via een vermelding op uw Kaartrekeninguittreksel 
en via onze website op www.americanexpress.be/amex-belgie. Op de fusiedatum zal AEESA naadloos de diensten verder 
verstrekken die onder uw huidige overeenkomst met Alpha Card vallen. 

In de praktijk verandert niks. U hoeft geen verdere stappen te nemen en u kunt uw Business Kaart en onze diensten verder 
gebruiken zoals gewoonlijk. Er zullen enkel een aantal kleine wijzigingen zijn in de Algemene Voorwaarden van de American 
Express Business Kaart (“Algemene Voorwaarden”) die op u van toepassing zijn, voor het merendeel als gevolg van de fusie:

• Uw contractuele tegenpartij met betrekking tot de betalingsdienst zal AEESA zijn in de plaats van Alpha Card.

• De nieuwe bevoegde toezichthoudende autoriteit wordt de Bank van Spanje in de plaats van de Nationale Bank van België.

• AEESA werkt nu nauw samen met AMEX Asesores de Seguros, Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada, S.A.U. (“Amex 
Seguros”), de Spaanse vennootschap van de American Express groep die onder het toezicht van de Direccion General de 
Seguros (DGS) in België en Luxemburg verzekeringsdistributieactiviteiten mag verrichten onder het nummer AJ0022. 
In dit opzicht verandert er niets met betrekking tot de verzekeringen die gekoppeld zijn aan uw Kaart, aangezien de 
verzekeraars dezelfde blijven.

• De contactgegevens van het hoofdkantoor van AEESA en van Amex Seguros zijn voortaan mee opgenomen in de 
Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe Algemene Voorwaarden blijven onderworpen aan het Belgische recht en zijn beschikbaar op onze website  
www.americanexpress.be/business-documenten. Zij zullen in werking treden van zodra de fusie heeft plaatsgevonden. 

Dit bericht dient als kennisgeving van een wijziging van de Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 1.5.3 van uw Algemene 
Voorwaarden en de artikelen VII.22 en VII.24, §1 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht.

Indien u deze wijzigingen niet aanvaardt, kunt u uw American Express-overeenkomst te allen tijde beëindigen door alle aan 
American Express openstaande verschuldigde bedragen te betalen en door ons te verzoeken uw rekening te sluiten. Indien u geen 
actie onderneemt tegen 30 september 2022 (of de effectieve fusiedatum indien deze later zou vallen), gaan wij ervan uit dat u de 
voorgestelde wijzigingen hebt aanvaard.

Met vriendelijke groeten,

Stephan Jacobs
General Manager Belgium & Luxembourg
Global Commercial Services

V.U.: Alpha Card CVBA, Vorstlaan 100, 1170 Brussel, België. KBO/RPR Brussel BTW BE 0463.926.551. Vergund door de Nationale Bank van België (NBB) als betalingsinstelling. 
Ingeschreven als verzekeringstussenpersoon in het register van de FSMA: 048520A.

Watermaal-Bosvoorde, 29 juli 2022
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