
GLOBAL 
CORPORATE PAYMENTS

Ansök om American Express Corporate Card till de anställda och få: 

Membership Rewards-poäng som kan lösas in mot flygresor,

hotellövernattningar, tidsskrifter och fritidsartiklar.

 Reducerad Kortavgift, endast 350 kr per år (ord. årsavgift 525 kr).

Men det finns mer att vinna: American Express Corporate Card® ger kontroll 

över företagets kostnader, förbättrar kassaflödet med upp till 58 dagars 

kostnadsfri betalningstid** och fungerar över hela världen – reseförsäkring 

ingår. Kortet kan användas för de flesta affärsrelaterade kostnader som till 

exempel flygresor, hotell, restauranger, kurirpost, kontorsmaterial – eller varför 

inte era kostnader för sökmotorsoptimering?

Fler erbjudanden med Membership Rewards
Med Membership Rewards kan Kortinnehavaren tjäna poäng på företagsutgifter 

som betalas med Kortet. Årsavgiften för Membership Rewards-programmet är 

endast 250 kronor och de intjänade Membership Rewards-poängen kan sedan 

användas i vårt stora sortiment av attraktiva varor och tjänster. 

Läs mer på www.americanexpress.se/rewards.

Vill du veta mer om American Express Corporate Card och Membership 

Rewards? Kontakta oss på tel 08-429 46 29 eller läs mer på  

www.americanexpress.se.

Fördelar med Membership Rewards** 

 Samla poäng som kan lösas in 
mot flygresor, hotellövernattningar, 
tidsskrifter och fritidsartiklar.

 Tjäna poäng på varje krona
som debiteras anslutna American 
Express®-Kort*. Företaget avgör om 
Kortmedlemmarna kan registrera sig i 
Membership Rewards-programmet.

 Poängen har ingen begränsad 
giltighetstid så länge du har ett 
American Express-Kort och är 
ansluten till Membership Rewards.

 Kan kombineras med poäng
intjänade på personliga American 
Express-Kort för att snabbare nå 
bonusnivåer.

 Följ poängsaldo och lös in poäng på 
Mitt Konto Online.

 Global Assist® Hotline – information 
och hjälp dygnet runt vid alla typer av 
nödsituationer under affärsresan. 

* Kontantuttag, inköp av resecheckar och valuta 
samt avgifter och kostnader för försenad betalning 
är ej poänggrundande
** En maximal betalningstid på 58 dagar uppnås 
för de transaktioner/inköp som är gjorda dagen 
efter fakturans brytningsdatum. Fakturan skickas 
en gång per månad med en betaltid på 28 dagar.
*** Vad avser Kort anslutna till ett Företagskonto, 
erfodras att Kontohavaren eller koncernmodern, 
genom att fylla i den avsedda blankett, ger sitt 
samtycke till att Kortinnehavaren ansluter sig till 
Membership Rewards-programmet.

Med American Express Corporate Card kan du tjäna
Membership Rewards®-poäng på varje krona*.

Ett Kort 
fyllt med 
goda nyheter.
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