Membership Rewards® er vårt lojalitetsprogram som belønner deg som er American
Express-medlem, hver gang du betaler for varer eller tjenester med kortet ditt. Du vil
raskt se at poengsaldoen vokser dersom du betaler med kortet ditt så ofte du kan.

Bruk av Membership Rewards-poeng

Å bruke poeng er enkelt og det er du som bestemmer hvor dine poeng skal benyttes.
Du har følgende muligheter til å bruke dine poeng:

Overfør poeng til fly- og hotellpartnere
Du kan overføre dine Membership Rewards-poeng til et utvalg av internasjonalt anerkjente
flyselskaper og hotellers lojalitetsprogram. Felles for alle partnere: Overføring av poeng gjøres
i Membership Rewards® Shop.
Ønsker du å flytte dine poeng til flyselskap kan du velge blant annet følgende selskap: SAS, Finnair
og British Airways. Ønsker du å flytte dine poeng til en hotellkjede, kan du gjøre det til Hilton,
Mariott og Jumeirah. Vennligst beregn ca. 2 uker fra du gir oss beskjed om å overføre til
poengene er på konto hos valgte partner.
Vi gjør oppmerksom på at etter du har flyttet dine poeng til en av de nevnte partnerne,
er det reglene til denne partneren som spesifiserer hvordan du kan benytte poengene.
Denne transaksjonen er ikke reverserbar.

Handle i Membership Rewards Shop
I Membership Rewards® Shop finner du over 450 spesielt utvalgte varer fra Samsonite,
Ray-Ban, Apple, Le Creuset, Bose, Weber og mange fler. Du kan bruke dine poeng i Membership
Rewards Shop. Når du åpner Membership Rewards Shop vil du kunne se en knapp for innlogging
med BankID. Når du har logget inn i Membership Rewards Shop vil du få oversikt over din poengsaldo og du vil kunne handle blant et stort utvalg av kjente merkevarer.

Logg inn i Membership Rewards Shop
Gavekort hos våre Membership Rewards-partnere
Hos våre partnere Steen & Strøm Magasin og EGER Karl Johan i Oslo har du mulighet til å bruke dine
Membership Rewards-poeng til å kjøpe gavekort hos disse eksklusive motemagasinene. Ønsker du å
unne deg selv noe nytt eller gi bort et gavekort, kan du bestille dette i Member Rewards Shop.

Donasjon til Røde Kors
Du har også mulighet til å bruke dine poeng til å gjøre noe godt for andre. Du kan velge å donere
Membership Rewards-poeng til Røde Kors sitt verdensomspennende hjelpearbeid. Dette finner du
sammen med gavekortene i Membership Rewards Shop.
For full oversikt over hvordan du kan benytte dine MR poeng gå til https://shop.membershiprewards.no/

