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AMERICAN EXPRESS® CORPORATE CARD

Company Application
Please ensure you complete the application form electronically. When completed please print, have all parties sign the form by 
hand and return it by email to americanexpresscorporate-nl@aexp.com. Please note that the internet can be insecure and we 
recommend you use a secure encryption method when sending personal data and/or documentation to us via email. All fields 
must be completed in order for this form to be processed. 

1. Liability, Monthly Statement, Payment and type of Card

Liability type:   Combined Liability for the Cardmember 
and the Company

  Full Corporate Liability

Monthly Statement and payment:   The Cardmember receives and pays 
the Monthly Statement

  The Cardmember receives the  
Monthly Statement, the Company pays  
the Monthly Statement and receives a  
centralised monthly summary  The Company receives and pays 

the Monthly Statement

Card Type:  American Express Corporate Card  American Express Corporate Gold Card

2. Company Information

Registered Company Name:  
 

Trading Name of Company:

Company Name on the Card:

Registered Address:  
 

Postal Code: City:  

Country:  
Telephone no.:
If your company is already enrolled into an 
American Express Corporate Programme, 
please quote your Company Account no.:

   

Chamber of Commerce Registration no.:  Entity Type: 

Industry Type:

3. Bank Information (mandatory)

Bank Name:  
IBAN Account number:  
Bank identification (BIC):

  If the Company pays the Monthly Statements via SEPA direct debit, please tick the box and sign and date the below mandate form.

American Express SEPA Creditor ID: NL78ZZZ332722460000

By signing this mandate form, you authorise (A) American Express Europe S.A. to send instructions to your bank to debit your account and 
(B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from American Express Europe S.A.

This mandate is only intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your account has 
been debited, but you are entitled to request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due.

Please note! Once we have processed your mandate, you will receive your Unique Mandate Reference (UMR) from American Express that 
you need to register with your bank according to the SEPA process. Your bank can only debit your account if you have registered your UMR 
with your bank.

Date:  

D   D   M M   Y     Y    Y    Y

   

Signature

✗

4. Membership Rewards
With Membership Rewards, the loyalty programme of American Express, Cardmembers can earn points with all Card transactions (1 euro = 1 point). 
Membership Rewards points can be redeemed e.g. for Flying Blue Miles or free hotelstays. The yearly fee is €25 per Card (charged to the Card). 
Your employees can register for Membership Rewards via the Cardmember application form or Customer Service. If you do not agree to that, 
please tick the box below:

 Cardmembers cannot enrol in Membership Rewards®
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Bedrijfsovereenkomst
Graag uw aanvraag volledig elektronisch invullen, printen en ondertekend door u en uw bedrijf terugsturen per e-mail naar 
americanexpresscorporate-nl@aexp.com. Wij wijzen u erop dat het versturen van documenten per e-mail onveilig kan zijn. 
Bij voorkeur gebruikt u een encryption tool. Alle velden dienen ingevuld te zijn om uw aanvraag te kunnen behandelen.

1. Aansprakelijkheid, maandafrekening, betaling en type Kaart

Aansprakelijkheid:  Hoofdelijke aansprakelijkheid voor  
zowel het bedrijf als de Kaarthouder

  Volledige aansprakelijkheid voor het 
Bedrijf

Maandafrekening en betaling:  De Kaarthouder ontvangt en betaalt  
de Maandafrekening

 De Kaarthouder ontvangt de  
Maandafrekening, het bedrijf betaalt  
de Maandafrekening en ontvangt een  
centraal maandoverzicht Het bedrijf ontvangt en betaalt de 

Maandafrekening

Type Kaart: American Express Corporate Card American Express Corporate Gold Card

2. Bedrijfsgegevens

Geregistreerde bedrijfsnaam:

Handelsnaam:

Bedrijfsnaam zoals op de Kaart gewenst:

Geregistreerd adres:

Postcode: Plaats:  

Land:

Telefoonnr:
Als uw Bedrijf al een American Express  
Corporate Programma heeft, noteer dan 
hier uw Bedrijfsrekeningnummer:

Inschrijfnummer KvK: Bedrijfsvorm: 

Bedrijfsindustrie:

3. Gegevens bank (verplicht)

Naam Bank:

IBAN rekeningnummer

Bank identificatienummer (BIC):

  Kruis het vakje hiernaast aan en onderteken onderstaande machtiging indien uw bedrijf het maandelijkse rekeningoverzicht 
betaalt via automatische incasso.

American Express SEPA incassant ID: NL78ZZZ332722460000

Door ondertekening van dit machtigingsformulier, geeft u toestemming aan (A) American Express Europe S.A. een opdracht in te sturen aan uw bank 
om uw rekening te debiteren en aan (B) uw bank uw rekening te debiteren conform de opdracht van American Express Europe S.A.

Deze machtiging is uitsluitend bedoeld voor zakelijke incassotransacties tussen bedrijven. Na afschrijving heeft u geen recht om het 
bedrag terug te laten boeken. U heeft wel het recht om uw bank te vragen het bedrag niet af te schrijven van uw rekening. U kunt dit doen 
tot en met de dag waarop de afschrijving zal plaatsvinden.

Let op! Zodra uw machtiging door ons is verwerkt, ontvangt u uw unieke machtigingsreferentie (UMR) van American Express, die u volgens het SEPA-
proces dient te registreren bij uw bank. Uw bank mag de zakelijke incasso alleen van uw rekening afschrijven als uw UMR bij de bank is geregistreerd.

Datum:  

D   D   M M   J     J     J     J
Handtekening

✗

4. Membership Rewards
Membership Rewards® is het spaarprogramma van American Express waarbij de Kaarthouders met iedere uitgave punten sparen (1 euro = 1 punt). 
Punten zijn direct inwisselbaar voor o.a. Flying Blue Miles of gratis hotelovernachtingen. Deelname kost € 25 per jaar per Kaart (belast op de Kaart). 
Uw medewerkers kunnen zich aanmelden voor Membership Rewards via het Kaarthouder aanvraagformulier of de Ledenservice. Stelt u dit niet 
op prijs, geef dat dan hieronder aan:

Kaarthouders mogen niet deelnemen aan Membership Rewards®

0 2 9 0 0



AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD

2

5. Programme Administrator (PA) Details
The following person(s) is/are nominated by the Company as the Programme Administrator. 

The new PA will automatically be enrolled into all standard Online Service tools to help manage the Programme(s).

This PA is Authorised to manage all aspects of the Account(s) specified, including approving Card applications.

The nominated PA must provide a copy of their ID (valid passport, or a European ID issued in a EU or EEA country) with this PA 
Enrolment form.

  Mr       Mrs                                             Initials  

Official First Name(s):  
(as on ID document)  
Surname:  
Home Address:

Postal Code: City:  

Country:

Company Name: 
(if different to Company Registered Name 
provided in section 2)

Correspondence Address: 
(if different to Company Registered 
Address provided in section 2)

Postal Code: City:  

Country:

If the PA or their employer is located outside the European Economic Area (EEA), or the correspondence address is outside the EEA then 
you will need to complete a Global Data Transfer Form, unless previously completed by your business.

Work Telephone no.:
Individual Work Email Address:  
(Email address must include at least  
parts of the name of the person and  
the company)

If the PA manages Accounts across a number of countries, please nominate your preferred primary country. The primary country defines 
the default language and starting page for the Online Service (@ Work).

PA's Primary Country:

The nominated PA should complete the below fields. This information is used to confirm your identity for security purposes and to protect 
against fraud, when you contact us with servicing questions, and will be applied across all Accounts that the PA is authorised to manage.

Date of birth:
D   D   M M   Y     Y    Y    Y  

Nationality:   

Mother's Maiden Name:

Verification PIN:  Please fill in a unique code for you or your department (4 letters and/or numbers). 

Memorable Date (DDMM):  Please do not use your own birthday or replicate your verification PIN.

Clue to Memorable Date:

Date:  

D   D   M M   Y     Y    Y    Y
Signature

✗

If you (the PA) are an existing @ Work/
Online Service user, please provide your 
user ID (if known):

Company Application
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5. Programmabeheerder (PA) details

De volgende perso(o)n(en) nomineert u als bedrijf tot programmabeheerder. 

De nieuwe PA wordt automatisch geregistreerd voor alle standaard Online Service tools om het Programma(s) te kunnen beheren.

De PA is Geautoriseerd om alle aspecten van de opgegeven account(s) te beheren, inclusief het goedkeuren van kaartaanvragen.

De gekozen Programmabeheerder dient een kopie van een geldig ID (paspoort of Europese identiteitskaart uitgegeven in een EU
of EER land) mee te sturen met dit formulier. 

De heer    Mevrouw    Voorletters:   

Officiële voorna(a)m(en): 
(zoals op ID document)

Achternaam:

Privé-adres:

Postcode: Plaats:  

Land:

Bedrijfsnaam: 
(indien anders dan in sectie 2  
opgegeven)

Correspondentieadres: 
(indien anders dan in sectie 2 opgegeven)

Postcode: Plaats:  

Land:

Indien de PA of de werkgever buiten de Europese Economische Ruimte (EER) is gelocaliseerd of indien het correspondentieadres daar 
buiten valt, dient u het "Global Data Transfer Formulier" in te vullen, tenzij u dit reeds eerder heeft ingevuld.

Zakelijk telefoonnr.:

Zakelijk e-mailadres: 
(Het e-mailadres mag geen gedeelde 
mailbox of privé e-mailadres zijn)

Indien een PA bedrijfsrekeningen beheert voor meerdere landen, graag de hoofdlocatie opgeven.  
De hoofdlocatie bepaalt de taal en startpagina voor de Online Service (@ Work).

Locatie PA

De genomineerde PA dient de volgende velden in te vullen. 
Deze informatie wordt gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen voor veiligheidsredenen en om Fraude te voorkomen wanneer u 
contact met ons opneemt inzake service gerelateerde zaken, en zal worden gebruikt voor alle bedrijfsrekeningen die hij/zij beheert.

Geboortedatum:
D   D   M M   J     J     J     J

Nationaliteit:   

Meisjesachternaam van uw moeder:

Verificatiecode: Vul hier een voor u of uw afdeling unieke code in (4 cijfers en/of letters).

Gedenkwaardige datum (DDMM): Gebruik alstublieft niet uw eigen verjaardag of boven ingevulde verificatiecode.

Hint voor gedenkwaardige datum:

Datum:  

D   D   M M   J     J     J     J
Handtekening

✗

Als u een bestaande @ Work/Online 
Service-gebruiker bent, geef dan het 
gebruikers-ID op (indien bekend):

Bedrijfsovereenkomst
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6. Beneficial owner

As required by the Act on the prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism (WWFT) we need you to provide the 
following information related to all the Ultimate Beneficial Owners (UBOs) of the Company (maximum 3). A UBO is an individual who is 
the ultimate parent of the applying company or who owns or controls more than 25% of the applying company’s shares or voting rights, 
even if these rights are held indirectly.
If no individual owns or controls more than 25% of the Company please tick below box and complete the Beneficial Owner fields for the 
alternative UBOs, as specified below.

 No individual owns or controls more than 25% of the Company, even if these rights are held indirectly. 

Where there are no individual UBOs based on the above mentioned criteria, the individual’s with the highest level of responsibility within the 
company's management will classify as alternative UBOs (i.e. Directors/Partners up to a maximum 3).

Please list the UBOs or alternative UBOs below and provide a copy ID (valid passport or a European ID issued in a EU or EEA 
country) for each of the UBOs and alternative UBOs.

Beneficial Owner 1:

  Mr       Mrs                                             Initials  
Official First Name(s): 
(as on ID document)

Surname:

Home Address:  
 

Postal Code: City:  

Country:  

Date of birth:
D   D   M M   Y     Y    Y    Y  

Nationality:   

Beneficial Owner 2:

  Mr       Mrs                                             Initials  
Official First Name(s): 
(as on ID document)

Surname:

Home Address:  
 

Postal Code: City:  

Country:  

Date of birth:
D   D   M M   Y     Y    Y    Y  

Nationality:   

Beneficial Owner 3:

  Mr       Mrs                                             Initials  
Official First Name(s): 
(as on ID document)

Surname:

Home Address:  
 

Postal Code: City:  

Country:  

Date of birth:
D   D   M M   Y     Y    Y    Y  

Nationality:   

Company Application
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6. Uiteindelijk belanghebbende

Zoals verplicht wordt gesteld op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) vragen wij u 
om onderstaande gegevens in te vullen van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van het bedrijf (maximaal 3). Een UBO is een natuurlijk 
persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of (bijzondere of feitelijke) zeggenschap heeft over een juridische entiteit via het direct of 
indirect (bijvoorbeeld via een trust of holding) houden van meer dan 25% van de stemrechten, aandelen of van het eigendomsbelang in die 
entiteit of via andere middelen. Als een uiteindelijk belanghebbende niet kan worden geïdentificeerd kruis dan het vakje hieronder aan en 
vul de gegevens van de pseudo-UBO in, zoals hieronder aangegeven. 

  Niemand kan geïdentificeerd worden als de uiteindelijke eigenaar van het bedrijf of heeft (bijzondere of feitelijke) zeggenschap over het 
bedrijf via het direct of indirect (bijvoorbeeld via een trust of holding) houden van meer dan 25% van de stemrechten aandelen of van 
het eigendomsbelang in het bedrijf of via andere middelen. 

Als een uiteindelijk belanghebbende niet kan worden geïdentificeerd op basis van de hierboven genoemde criteria, komen de bevoegde 
ondertekenaars met de meest uitgebreide vertegenwoordigingsbevoegdheid behorend tot het hoger leidinggevend personeel in aanmerking 
als pseudo-UBO(maximaal 3).

Vul hieronder de gegevens in van de (pseudo) UBO en stuur met dit formulier een kopie van een geldig ID (paspoort of Europese 
identiteitskaart uitgegeven in een EU of EER land) mee voor iedere UBO en pseudo-UBO, hieronder ingevuld.

Uiteindelijk belanghebbende 1:

De heer    Mevrouw                                          Voorletters:   
Officiële voorna(a)m(en): 
(zoals op ID document)

Achternaam:

Privé-adres:  
 

Postcode: Plaats:   

Land:  

Geboortedatum:
D   D   M M   J     J     J     J  

Nationaliteit:   

Uiteindelijk belanghebbende 2:

De heer    Mevrouw                                          Voorletters:   
Officiële voorna(a)m(en): 
(zoals op ID document)

Achternaam:

Privé-adres:  
 

Postcode: Plaats:   

Land:  

Geboortedatum:
D   D   M M   J     J     J     J  

Nationaliteit:   

Uiteindelijk belanghebbende 3:

De heer    Mevrouw                                          Voorletters:   
Officiële voorna(a)m(en): 
(zoals op ID document)

Achternaam:

Privé-adres:  
 

Postcode: Plaats:   

Land:  

Geboortedatum:
D   D   M M   J     J     J     J  

Nationaliteit:   

Bedrijfsovereenkomst

CorpCard-NL-CompanyApp-Nov2019
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Company Application

7. Authorised Signature on behalf of the Company

By signing this application we accept the Terms and Conditions/Global Master Agreement, 
as applicable, provided with this application and request that you open an American Express 
Corporate Card Programme.

This application needs to be legally signed on behalf of the Company by an authorised person. 
Please supply with this application (i) a copy of the authorised person's valid passport or European 
ID (issued in a EU or EEA country) and (ii) a copy of the Chamber of Commerce registration  
(not older than 6 months). Please remember to also supply a copy ID for the PA as per 
section 5 and a copy ID for the (alternative) Beneficial Owner(s) as per section 6. A bank 
guarantee may be required for some Companies.

Authorised person 1:

 Please tick the box if this person is independently authorised.

  Mr       Mrs                                             Initials  
Official First Name(s): 
(as on ID document)  
Surname:  
Job Title:  

Home Address:

Postal Code: City:  

Country:

Date of birth:
D   D   M M   Y     Y    Y    Y  

Nationality:   

Date:  

D   D   M M   Y     Y    Y    Y
Signature

✗

Authorised person 2:

  Mr       Mrs                                             Initials  
Official First Name(s): 
(as on ID document)  
Surname:  
Job Title:  
Home Address:

Postal Code: City:  

Country:

Date of birth:
D   D   M M   Y     Y    Y    Y  

Nationality:   

Date:  

D   D   M M   Y     Y    Y    Y
Signature

✗

CorpCard-NL-CompanyApp-Nov2019
American Express Europe S.A. has its registered office at Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spain. It is registered in Spain with 
fiscal identification number A-82628041 and is authorised and regulated by the Banco de España with its office at C/ Alcalá 48,  
28014 Madrid Spain. For American Express Europe S.A.'s branch activities in the Netherlands with its branch office at gebouw Amerika, 
Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, registered in the register of the Dutch Central Bank (www.dnb.nl) and registered in the Dutch 
Chamber of Commerce with the number 71660275 Dutch legislation applies, which can be enforced by the Dutch Central Bank (DNB), 
Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam. GC
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7. Rechtsgeldige ondertekening

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaren wij bekend en akkoord te zijn met de Algemene 
Voorwaarden/Global Master Agreement zoals deze bij het aanvraagformulier zijn bijgesloten en verzoeken u 
om een American Express Corporate Card Programma voor ons te openen.

Dit formulier dient, namens het bedrijf, rechtsgeldig te worden ondertekend door een daartoe bevoegd 
persoon. Stuur met dit formulier (i) een geldig kopie van het paspoort of Europees identiteitsbewijs 
(uitgegeven in een EU of EER land) van deze persoon en (ii) een kopie van de KVK inschrijving (niet 
ouder dan 6 maanden) mee. Vergeet niet om ook een kopie van het ID van de PA mee te sturen 
zoals aangegeven in sectie 5 en een kopie ID van de (pseudo) uiteindelijk belanghebbende(n) 
zoals in sectie 6. In sommige gevallen is een bankgarantie vereist.

Bevoegd persoon 1:

 Kruis het vakje aan indien deze persoon zelfstandig bevoegd is.

De heer    Mevrouw                                          Voorletters:   
Officiële voorna(a)m(en):  
(zoals op ID document)

Achternaam:

Functie:  

Privé-adres:

Postcode: Plaats:   

Land:

Geboortedatum:
D   D   M M   J     J     J     J  

Nationaliteit:   

Datum:  

D   D   M M   J     J     J     J

   

Handtekening:

✗

Bevoegd persoon 2:

De heer    Mevrouw                                          Voorletters:   
Officiële voorna(a)m(en):  
(zoals op ID document)

Achternaam:  
Functie:  
Privé-adres:

Postcode: Plaats:   

Land:

Geboortedatum:
D   D   M M   J     J     J     J  

Nationaliteit:   

Datum:  

D   D   M M   J     J     J     J

   

Handtekening:

✗

Bedrijfsovereenkomst

CorpCard-NL-CompanyApp-Nov2019
American Express Europe S.A. gevestigd en kantoorhoudende te Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanje, geregistreerd in het 
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