
Vraag uw Platinum Card 
snel en eenvoudig aan

Vul het online aanvraagformulier in.

Identificeer uzelf via iDIN.* 

Upload een geldig ID-document.

Wij controleren uw aanvraag en nemen eventueel contact met u op voor aanvullende informatie.

Aanvraag goedgekeurd? Dan heeft u de kaart binnen 10 werkdagen in huis.

Activeer de kaart online.

The Platinum Card aanvragen kan al als u:

- 18 jaar of ouder bent

- een Nederlands woonadres heeft

- geen negatieve BKR-registratie heeft

Houd bij de aanvraag het volgende bij de hand:

- Bruto-jaarinkomen

- Geldig identiteitsbewijs: Paspoort, EER identiteitskaart (geen rijbewijs)

- De inloggegevens van uw eigen bank

In het geval van korting op de jaarbijdrage als welkomstaanbieding, is deze korting alleen geldig in het eerste jaar van uw 

lidmaatschap. Bent u de afgelopen 12 maanden al in het bezit geweest van een (extra) kaart van American Express, dan 

vervalt de eventuele welkomstbonus en korting op de jaarbijdrage van het eerste jaar van uw lidmaatschap.

Verzekeringsvoorwaarden

- Op de verzekeringen van dit product zijn voorwaarden van toepassing.  

- Deze vindt u op americanexpress.nl/verzekeringen. 

Productvoorwaarden

- Op de voordelen van uw Platinum Card zijn voorwaarden van toepassing. 

- Deze vindt u op americanexpress.nl/platinum. 

American Express Europe S.A. gevestigd en kantoorhoudende te Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanje, geregistreerd in het handelsregister van 

Spanje onder fiscaal identificatienummer A-82628041, valt onder toezicht van de Spaanse toezichthouder Banco de España, C/ Alcalá 48, 28014 Madrid, 

Spain. Op de activiteiten van American Express Europe S.A. in Nederland, gebouw Amerika, Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, geregistreerd in het 

register van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) en ingeschreven bij de KvK onder nummer 71660275, is Nederlandse regelgeving van toepassing waarvan 

de naleving onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank (DNB), Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam.

Copyright © 2020. American Express Company. Alle rechten voorbehouden.

1

2

3

4

5

6

* iDIN is een initiatief van de Nederlandse banken. Een snelle, veilige en gemakkelijke manier voor online 

* identificatie via de veilige en vertrouwde inlogmethode van uw eigen bank.

http://americanexpress.nl/verzekeringen
http://americanexpress.nl/platinum

