
BUSINESS TRAVEL ACCOUNT

* Pakolliset kentät

Täyttämällä oheisen hakemuksen saatte käyttöönne American Express® BTAConnect -palvelun. Palauttamalla hakemuksen hyväksytte, että American Express 
käsittelee tietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti hallinnoidakseen BTAConnect -palvelun käyttöä. Henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat 
tiedot käyvät ilmi American Express Business Travel Account -tiliehdoista sekä tietosuojaselosteesta www.americanexpress.fi/corporate.

BTAConnect -hakemus

1. American Expressin sisäiseen käyttöön
Tilaajan nimi*

    
Tilaajan puh. nro*

    
Tilaajan sähköposti*

    
   

@aexp.com

Tietoa matkatilistä

Yrityksen nimi*
    
    

Asiakasnumero* 
(MCA)    

BTA 
Matkatilinumero(t)1*                        

                       

                       

                       

                       

                       

                      

                       

                       

                       
1 Mikäli toimitat useampia matkatilinumeroita, lähetä erillinen sivu liitteenä. 

Mikäli et ole @ Work-käyttäjä siirry kohtaan 3. 

2. Vain nykyisille @ Work-portaalin käyttäjille

1. @ Work Käyttäjätunnus*                   

2. @ Work Käyttäjätunnus                

Mikäli olet jo @ Work-portaalin käyttäjä, sinun ei tarvitse täyttää kohtia 3 ja 4.

3. Yrityksen ja laskun vastaanottajan tiedot

Yrityksen nimi*

Laskutusosoite*

Yrityksen valtuuttamat käyttäjät:
Suosittelemme, että annatte tunnukset vähintään kahdelle 
henkilölle, jotka käsittelevät laskuja. Käyttäjätiedot ja tunnukset ovat 
henkilökohtaisia ja niitä voi käyttää ainoastaan nimetty käyttäjä. 
Käyttäjän on estettävä ulkopuolisten pääsy tietoihin.

1. Laskun vastaanottajan etunimi*

   

Laskun vastaanottajan sukunimi*

   

Työpuhelinnumero* (sis. maatunnuksen ja suuntanumeron)

   

Laskun vastaanottajan työpaikan osoite*

   

   

Postinumero ja postitoimipaikka*

   

Sähköpostiosoite*

   

2. Laskun vastaanottajan etunimi

   

Laskun vastaanottajan sukunimi

   

Työpuhelinnumero (sis. maatunnuksen ja suuntanumeron)

   

Laskun vastaanottajan työpaikan osoite

   

   

Postinumero ja postitoimipaikka

   

Sähköpostiosoite

   

4. Turvakysymykset
1. Päivämäärä, 
jonka muistan*  
(PVKK)

                  

Päivämäärää koskeva 
vihje*                    

Vahvistustunnus* 
(esim. työpuhelinnumerosi 
4 viimeistä numeroa)

   

2. Päivämäärä, 
jonka muistan  
(PVKK)

                  

Päivämäärää koskeva 
vihje                    

Vahvistustunnus 
(esim. työpuhelinnumerosi 
4 viimeistä numeroa)

   

5. Vahvistus

Vahvistan, että antamani tiedot ovat oikeita ja täydellisiä.

Yrityksen nimen-  
kirjoittamiseen 
oikeutetun henkilön 
tai matkatilin 
yhteyshenkilön 
allekirjoitus*

Nimenselvennys*

Päivämäärä*  
(PVKKVUOSI)        

American Express Services Europe Ltd, filial - sivuliike, 00070 American Express. 
Y-tunnus/FO-nummer 1036910-0.
American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham 
Palace Road, London SW1W 9AX, United Kingdom, Rekisteröity: England & Wales 
Reg. no 1833139. American Express Services Europe Limited on Financial Services 
Authority/United Kingdom valtuuttama maksupalvelujen toimittaja Payment 
Services Regulations 2009 [ref. no 415532] mukaisesti.
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