Tulosta lomake

Tyhjennä lomake

Priority Pass™ -hakemus
Täytä hakemus ja muista myös tarvittavat allekirjoitukset. Lähetä hakemus joko sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@aexp.com tai postiosoitteeseen AMERICAN EXPRESS,
Tunnus 5003913, 00003 VASTAUSLÄHETYS (postimaksu on maksettu puolestasi).
Huomioithan, että sähköposti on suojaamaton kanava. Jos lähetät meille sähköpostissa henkilötietoja
tai asiakirjoja, tapahtuu se omalla vastuullasi.

PLATINUM-PÄÄKORTINHALTIJAN HAKEMUS																						 LXPCCNH3BFIG
Etunimi:

Sukunimi:	 

Osoite:		
Postinumero:

Paikkakunta:

Maa:		
Sähköpostiosoite:
Nimi samassa muodossa kuin kortissasi:
Platinum-korttisi numero:

Kortin viimeinen voimassaoloaika:	  k

X X X X

k

v

v

Minulla on mahdollisuus kutsua mukaani loungeen yksi vieras ilman lisämaksua. Mahdollisista muista lisävieraista Priority Pass veloittaa 24 €/henkilö/
vierailukerta.* Hyväksyn, että summa veloitetaan American Express Platinum-kortiltani. Samoin sitoudun noudattamaan loungen asettamia sääntöjä, jotka
löytyvät loungen ohjekirjasta sekä internetistä osoitteesta www.prioritypass.com.
Täyttämällä tämän lomakkeen valtuutat American Expressin vaihtamaan Priority Passin kanssa henkilötietojasi, jotta liittymisesi ja jäsenyytesi tässä
Platinum-edussa olisi mahdollista. Kaikista yhteistyökumppanien kanta-asiakasohjelmista vastaa yhteistyökumppani itse ja ohjelmia koskevat niiden
omat säännöt ja ehdot. Yhteistyökumppani lähettää kaikki yksityiskohtaiset tiedot sinulle liittymisen yhteydessä. Voit peruuttaa jäsenyytesi tässä kantaasiakasohjelmassa milloin tahansa ottamalla yhteyttä American Expressin asiakaspalveluun. Jos lopetat Platinum-asiakkuutesi, tiedotamme asiasta
yhteistyökumppaniamme.
Platinum-pääkortinhaltijan allekirjoitus ja nimenselvennys:

Päivämäärä:
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PLATINUM-RINNAKKAISKORTINHALTIJAN HAKEMUS																		 LXPCCNH3SFIG
Huomioithan, että voit hakea Priority Pass -korttia, jos olet täyttänyt 18 vuotta ja sinulla on jo Platinum-rinnakkaiskortti.
Etunimi:

Sukunimi:	  

Osoite:		
Postinumero:

Paikkakunta:

Maa:		
Nimi samassa muodossa kuin kortissasi:
X X X X

Platinum-rinnakkaiskortin numero:

Kortin viimeinen voimassaoloaika:	  k

k

v

v

Minulla on mahdollisuus kutsua mukaani loungeen yksi vieras ilman lisämaksua. Mahdollisista muista lisävieraista Priority Pass veloittaa 24 €/henkilö/
vierailukerta.* Hyväksyn, että summa veloitetaan American Express Platinum-kortiltani. Samoin sitoudun noudattamaan loungen asettamia sääntöjä, jotka
löytyvät loungen ohjekirjasta sekä internetistä osoitteesta www.prioritypass.com.		
Täyttämällä tämän lomakkeen valtuutat American Expressin vaihtamaan Priority Passin kanssa henkilötietojasi, jotta liittymisesi ja jäsenyytesi tässä
Platinum-edussa olisi mahdollista. Kaikista yhteistyökumppanien kanta-asiakasohjelmista vastaa yhteistyökumppani itse ja ohjelmia koskevat niiden
omat säännöt ja ehdot. Yhteistyökumppani lähettää kaikki yksityiskohtaiset tiedot sinulle liittymisen yhteydessä. Voit peruuttaa jäsenyytesi tässä kantaasiakasohjelmassa milloin tahansa ottamalla yhteyttä American Expressin asiakaspalveluun. Jos lopetat Platinum-asiakkuutesi, tiedotamme asiasta
yhteistyökumppaniamme.
Platinum-rinnakkaiskortinhaltijan allekirjoitus ja nimenselvennys:

Päivämäärä:

p

p

k

k

v

v

v

v

* Hintamuutokset mahdollisia.
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