
FULLMAKT FOR AMERICAN EXPRESS-KORT

VENNLIGST MARKER ETT AV FØLGENDE ALTERNATIV:

 Erstatter eksisterende fullmakt           Kompletterer eksisterende fullmakt            Ny fullmakt          

FULLMEKTIGEN 
Hermed gir jeg følgende fullmakt til personen angitt nedenfor (fullmektigen):

Navn 

Fødselsnummer                                         –  
Personlig kode (fire sifre som skal brukes av fullmektigen)  

Telefonnummer   

 Retten til å ta del av konto- og saldoopplysninger, samt å gjennomføre følgende: adresseendring, sperring eller 
bestilling av kort, reklamere debiteringer, si opp kontoen, diskutere omsetningen på kortet eller søke om en høyere 
innkjøpsgrense, bestille eventuelle tilleggstjenester og overføre Membership Rewards-poeng til forskjellige partners 
program eller tilbud.

BARE FOR CENTURION 

 Retten til å bestille/avbestille reiser og bestille andre tjenester eller evenementer. 

FULLMAKTSGIVEREN (HOVEDKORTMEDLEMMET)

Kortnummer (fullmakten gjelder også for eventuelle erstatningskort)

Fullmaktsgiverens navn 

Adresse  

Postnummer                    Poststed 

Telefon dagtid                                Mobilnummer

E-postadresse

Fullmaktsgiverens underskrift Dato

Denne fullmakten gjelder for samtlige kort som er koblet til kontoen (dvs. hovedkort og eventuelle ekstrakort) 
inntil videre, eller frem til det tidspunktet fullmaktsgiveren skriftlig tilbakekaller fullmakten. 

FULLMAKTEN BEVITNES:

 Signatur vitne 1  Signatur vitne 2  

 Navn i blokkbokstaver vitne 1  Navn i blokkbokstaver vitne 2

 Telefonnummer vitne 1  Telefonnummer vitne 2

Sted og dato  Sted og dato

Fullmaktsgiveren skal egenhendig undertegne fullmakten. Fullmaktsgiverens underskrift skal bevitnes av to personer. Vitnene bevitner med sin signatur at 
fullmaktsgiveren egenhendig har undertegnet fullmakten samt angir navn med blokkbokstaver og kontaktopplysninger.

Dine personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med American Express sin personvernerklæring. For mer 
informasjon, klikk her

Send fullmakten til: American Express Europe S.A., Postboks 472 Sentrum, N-0104 Oslo

American Express Europe S.A. er et aksjeselskap stiftet i Spania med finansielt skatteidentifikasjonsnummer A-82628041, foretaksadresse på Avenida Partenón 12-14, 28042, 
Madrid, Spania og er autorisert av Banco de España i Spania.

Husk å 

krysse
 av

https://www.americanexpress.com/no/legal/personvern/personvernpolicy/
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