
Express Cash -palvelun hakemus 

 Haen/haemme oikeutta käyttää Express Cash -palvelua.*  
 Jokainen käteisnosto- tai matkasekkisumma laskutetaan American Express -korttilaskun yhteydessä.

Olen pääkortinhaltija ja korttinumeroni on Olen rinnakkaiskortinhaltija ja korttinumeroni on 

X X XX – –  X X XX – –

* Green Card- tai Gold Card -kortinhaltija voi hakea Express Cash -käteisnostopalvelua, kun asiakassuhteen alkamisesta on kulunut 
kuusi kuukautta. Edellytys palvelun aktivoimiselle on, että korttitilillä ei ole ollut kuuteen kuukauteen maksuviiveitä.

Olemme sinuun yhteydessä, kun hakemuksesi on käsitelty ja hyväksytty. Voit käyttää käteisnostoihisi normaalia PIN-koodiasi 

(korttisi tunnuslukua).

Säilytä tunnusluku turvallisella tavalla. Mikäli tunnuslukusi kuitenkin joutuu toisen henkilön tietoon, ilmoita siitä meille 

välittömästi, niin suljemme kortin  käyttömahdollisuuden ja saat tilalle uuden kortin ja tunnusluvun.

Korttitilikohtainen käteisnostoraja henkilökohtaisella Green Card -kortilla on 675 euroa ja Gold Card -kortilla sekä Platinum-

kortilla 1 350 euroa 21 peräkkäisen päivän aikana. Käteisnoston palvelupalkkio on 4 %, kuitenkin aina vähintään 4,25 euroa. 

Matkasekeistä veloitetaan lisäksi 1 %:n palvelupalkkio. 

Express Cash -palvelua koskevat ehdot löytyvät tämän hakemuksen sivulta 2 ja American Express 

-maksukorttiehdoista kohdasta 1.1.e, 1.1.f ja 2.1.b. Olen lukenut ehdot ja hyväksyn ne.

Huom! Pääkortinhaltijan allekirjoitus tarvitaan, jotta Express Cash -palvelu astuu voimaan. Allekirjoittanut tietää ja hyväksyy sen, että 

American Expressillä on oikeus hylätä hakemus perustelematta tehtyä päätöstä.

Pääkortinhaltijan allekirjoitus ja nimenselvennys  Päivämäärä

   

   

Rinnakkaiskortinhaltijan allekirjoitus ja nimenselvennys  Päivämäärä

   

   

Palauta täytetty lomake osoitteeseen: 

American Express  

Tunnus 5003913  

00003 VASTAUSLÄHETYS 

Postimaksu on maksettu puolestasi.

American Express Europe, S.A. (Suomen sivuliike), Y-tunnus 2914139-2, 00070 AMERICAN EXPRESS, Suomen Finanssivalvonnan valvonnan alainen, Espanjassa 
sijaitsevan (Avenida Partenón 12–14, 28042 Madrid, Espanja) American Express Europe S.A.:n sivuliike. American Express Europe S.A. on Espanjassa perustettu 
osakeyhtiö, jonka verotunnus (CIF) on A-82628041 (rekisteröity Registro Mercantil Centralissa), ja jonka luvanvaraista toimintaa maksupalvelujen tarjoajana sää-
telee Espanjan Banco de España (rek. nro 6837). 03/2019



Express Cash -palveluun sovellettavat ehdot 
Ote American Express -maksukorttiehdoista (voimassa 15.5.2016 alkaen).

1.1. MAKSUT

1.1.e.  Muuntokomissio

Viitevaihtokurssi, johon lisätään 2,2 %.

Muuntokomissiota sovelletaan, jos Kortinhaltija valitsee Veloituk-
sen (mukaan lukien Käteisnostot) tehtäväksi jossakin muussa 
valuutassa kuin euroina. Katso lisätietoja näiden Ehtojen koh-
dasta ulkomaan valuutan veloituksista 2.3.b. ”Ulkomaan valuu-
tassa tehtyjen Veloitusten muuntaminen”.

1.1.f.  Käteisnostomaksu

Käteisnostomaksu veloitetaan, jos American Express ja Kor-
tinhaltija ovat erikseen sopineet Käteisnostojen sallimisesta ja 
Kortinhaltija nostaa Kortilla käteistä. Myös Kortinhaltijan käyt-
tämän käteisautomaattipalvelun tarjoaja saattaa veloittaa mak-
sun Käteisnostosta. Muissa valuutoissa kuin euroina tehdyistä 
Käteisnostoista veloitetaan 2,2 %:n suuruinen muuntokomissio, 
kuten yllä on mainittu.

Käteisnostomaksu on 4 % nostetusta käteissummasta, kuiten-
kin vähintään 4,25 euroa.

2.1. TIETOJA KORTIN KÄYTÖSTÄ

2.1.b.  Käteisnosto – Express Cash -palvelu

Premium-kortin haltija voi hakea Express Cash -palvelun käyttö-
oikeutta, jolloin Kortinhaltija voi nostaa käteistä pankkiautomaa-
teista tai tietyistä Jäsenliikkeistä. Rinnakkaiskortinhaltijalla on 
oikeus käyttää Express Cash -palvelua vain, jos Pääkortinhaltija 
on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa ja jos -American 
Express on hyväksynyt asian.

American Express voi hylätä Express Cash -palvelun käyttöä kos-
kevan hakemuksen sillä perusteella, ettei Kortinhaltija ole ollut 
American Expressin asiakas riittävän pitkään, tai Kortinhaltijan 
maksuhistorian tai ostokäyttäytymisen perusteella tai saatavilla 
olevien Kortinhaltijan luottotietojen, kuten tuloja, varoja tai mak-
suvaatimuksia koskevien tietojen tai muiden vastaavien tietojen 
perusteella.

Tililtä veloitetaan Käteisnostoista maksu näiden Ehtojen kohdan 
1.1.f. “Käteisnostomaksu” mukaisesti.

Käteisnostoihin sovelletaan American Expressin vahvistamia 
nostorajoituksia voimassa oleviin lakeihin ja muihin määräyksiin 
perustuvien rajoitusten mukaisesti. Katso näiden Ehtojen kohta 
1.2. ”Luottorajat”. Rajoitukset voivat koskea yksittäisten nostota-
pahtumien määrää, päiväkohtaista määrää tai Tiliotejaksokoh-
taista määrää tai muulla tavalla Kortinhaltijan mahdollisuutta 
tehdä Kortilla Käteisnostoja. Yhteistyökump-paneina toimivat 
rahoituslaitokset ja pankkiautomaattipalvelujen tarjoajat voivat 
myös asettaa muita rajoituksia käteisnostojen summalle ja luku-
määrälle sekä rajoittaa käytettävissä olevia pankkiautomaatti-
palveluja.

Koska Express Cash -palvelua tarjoavat pääosin kolmannet osa-
puolet (käteisautomaattien operaattorit), palvelu voidaan irtisa-
noa tai sitä voidaan muuttaa välittömin vaikutuksin ilman, että 
asiasta ilmoitetaan Kortinhaltijalle.

Express Cash -palvelu voidaan sulkea välittömästi palvelun tur-
vallisuuteen liittyvistä syistä epäiltäessä Tilin tai Kortin asiatonta 
(luvatonta) tai petollista käyttöä tai siinä tapauksessa, että se 
riski, ettei Kortinhaltija kykene hoitamaan maksuvelvoitteitaan 
American Expressia kohtaan, on kasvanut olennaisesti. Riskin 
katsotaan kasvaneen olennaisesti, jos Kortinhaltijan tapaan 
käyttää palvelua voidaan yleisesti katsoa liittyvän olennaisesti 
kasvanut riski, taitai jos Kortinhaltijan taloudellinen tilanne tai 
muu vastaava tilanne on olennaisesti muuttunut saatavilla ole-
vien tietojen perusteella.

Kortinhaltija voi milloin tahansa lopettaa Express Cash -palvelun 
käytön ilmoittamalla asiasta kirjallisesti American Expressille. 
Pääkortinhaltija voi irtisanoa samalla tavalla Rinnakkaiskortin-
haltijan oikeuden käyttää Express Cash -palvelua.

Kortinhaltijan oikeus käyttää Express Cash -palvelua päättyy, jos
• nämä Ehdot irtisanotaan tai niiden voimassaolo päättyy tai jos 

Tili tai Kortti suljetaan jostakin syystä; tai
• Kortinhaltija mitätöi Kortin ja hakee Basic Card -korttia.

Kortinhaltijan Express Cash -palvelun käyttöoikeuden päätty-
minen ei vaikuta Kortinhaltijan vastuuseen maksutapahtumiin 
liittyvistä Veloituksista, jotka ovat maksamatta päättymisajan-
kohtana.
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