
Vraag uw Platinum Card 
snel en eenvoudig aan
Een kaart van American Express aanvragen kost maar enkele minuten. 
Heeft u uw bruto inkomen en een geldig identiteitsbewijs bij de hand (paspoort of identiteitskaart)? 
Dan bent u slechts enkele stappen verwijderd van uw eigen Platinum Card.

Let op: per 16 april 2020 wijzigen de productvoordelen van The Platinum Card zodat de kaart 
nóg waardevoller voor u wordt, namelijk:

Privium Partner Membership: Ook de houder van de extra Platinum kaart kan - zonder extra kosten - genieten 
van snelle grenspassage op Schiphol t.w.v. € 95. En als u samen reist, heeft u beiden toegang tot de Privium 
Lounges;

-

De Platinum Travel & Lifestyle Service wordt digitaal met de Amex Experiences App: de telefonische service 
en de jaarlijkse Travel Voucher komen hiermee te vervallen;

-

Stijlvol en sterk: uw vernieuwde Platinum Card heeft nóg meer allure - Voor de vernieuwde Platinum Card 
kiezen wij voor een materiaal dat - qua uitstraling en ‘feel’ - perfect past bij de exclusieve en waardevolle 
privileges: stijlvol metaal. U hoeft hiervoor niets te doen en ontvangt uw nieuwe Platinum kaart automatisch 
vanaf 16 april zodra uw kaart aan vervanging toe is.

Uw kaartlidmaatschapsbijdrage blijft ongewijzigd

-

Vul het online aanvraagformulier in of bel ons via 020 504 8440.

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 of telefonisch.

The Platinum Card aanvragen kan al als u:

- 18 jaar of ouder bent

- een Nederlands woonadres heeft

- geen negatieve BKR-registratie heeft

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

THE PLATINUM CARD


