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American Express® Corporate Card e-Application

Meer informatie of vragen? 

Als u meer informatie wilt over het online aanvraagproces, neem 
dan contact op met het Corporate Customer Service team.  
Telefoon: +31 (0)20 504 8999 (ma.-vr. 9 tot 17 uur)

Om het aantal incomplete aanvragen te beperken, kan een kaartaanvraag alleen worden 
ingediend als alle verplichte velden zijn ingevuld.
Informatiebuttons geven u duidelijke instructies over het invullen van de velden.

Snelle verwerking en transparantie voor Programmabeheerders

 De programmabeheerder kan het aanvraagformulier direct online ondertekenen en indienen, 
zonder tijd te hoeven besteden aan handmatig papierwerk.
 Een speciaal ontworpen overzichtspagina toont een samenvatting van alle 
aanvraagformulieren die nog moeten worden goedgekeurd door de programmabeheerder. 
De pagina wordt realtime bijgewerkt en is op elk moment toegankelijk.

Beveiligd aanvraagproces

 Aanvraaggegevens worden veilig overgedragen naar American Express zonder dat u 
persoonlijke gegevens hoeft te verzenden via onbeveiligde e-mailkanalen of reguliere post.

De eenvoudigste manier om een Corporate Card aan te vragen

De e-Application voor American Express Corporate Cards maakt het aanvraagproces 
eenvoudiger en sneller voor kaartaanvragers en programmabeheerders. 

De voordelen

Optimale nauwkeurigheid en goede ondersteuning voor de kaartaanvragers



American Express Europe S.A. gevestigd en kantoorhoudende te Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanje, geregistreerd in het 
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ONLINE AANVRAAGPROCES
De e-Application voor American Express Corporate Cards kunt u vinden via: 
www.americanexpress.nl/pa-corp-card-setup

Stap 1 De kaartaanvrager vult de e-Application in.

Stap 2  De kaartaanvrager dient de aanvraag in. Een goedkeuringsverzoek wordt 
automatisch per e-mail verstuurd naar de programmabeheerder.

Stap 3 De programmabeheerder kan de aanvragen op elk gewenst moment online goedkeuren.

Stap 4  De aanvraag wordt direct en veilig verstuurd naar American Express.

Stap 5  De aanvraag wordt ontvangen en verwerkt door American Express.

Stap 6  American Express verstuurt de Corporate Card.

Standaard link om met kaartaanvragers te delen:

Link naar de e-Application: www.americanexpress.nl/corp-card-application

De Programmabeheerder kan vooraf de volgende opties selecteren (customised), 
zodat de online aanvraag correct wordt ingevuld en ingediend:

Type kaart
Type aansprakelijkheid
Kostenplaatsnummer (cost centre)
 Naam en e-mailadres van de Programmabeheerder 
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