Wist u dat uw
Gold Card vier keer
meer waard is?

Punten en Jaarlijkse Travel Voucher

€ 125

Hotelvoordelen

€ 150

Luchthaven loungetoegang

€ 160

Verzekeringen

€ 500

Met uw Gold Card heeft u toegang tot bijzondere reisprivileges, verzekeringen en extra’s. Gemiddeld biedt The Gold Card u € 935 aan voordelen
per jaar.
Dat is meer dan vier keer de waarde van de jaarlijkse kosten. Bovendien
biedt uw Gold Card u toegang tot presales bij concerten van topartiesten.

€ 198

Totale jaarlijkse waarde € 935

Jaarlijkse kosten € 198

TOELICHTING BIJ DE BEREKENING

Punten en Jaarlijkse Travel Voucher € 125
Uitgaande van de gemiddelde Gold Cardmember uitgaves per jaar vermenigvuldigd met de gemiddelde verdienratio (inclusief bijvoorbeeld uitgaves via de American Express Travel website).
De waarde per punt is gebaseerd op de waarde indien de punten ingewisseld worden via de
‘betalen met punten’ mogelijkheid in de American Express App. De waarde is afgerond naar de
dichtsbijzijnde 10.

Verzekeringen € 500
Een uitgebreide reis- en annuleringsverzekering zorgt dat u, uw directe familie en houders van
een extra kaart met een gerust gevoel op reis kunnen zodra de reis met de American Express
kaart is betaald. Aangezien de dekking is gekoppeld aan het gebruik van de kaart, is het niet een
doorlopende verzekering. Maar door elke reis met de kaart te betalen, kan het hier wel het beste
mee vergeleken worden.

Bij een boeking van meer dan € 500 via americanexpress.nl/travel kan de Travel voucher ter
waarde van € 75 worden gebruikt.

De waarde is gebaseerd op een doorlopende reis- en annuleringsverzekering met werelddekking
(verblijf korter dan 2 maanden) voor een familie met 2 kinderen waarin de aanvrager 50 jaar is en
de kinderen 20 jaar, gevonden via meerdere websites (independer, ANWB, Nationale Nederlanden) op 16 januari 2019. Het product met de meest passende dekking is gekozen. De waarde is
afgerond naar de dichtsbijzijnde 100. De aankoopverzekeringen zijn hierin nog niet meegenomen.

Hotelvoordelen € 150
Er wordt een conservatieve waarde toegekend aan een boeking van 2 aangesloten overnachtingen in een hotel uit The Hotel Collection met de voordelen van $ 100 hotelcredit (€ 85) en
een kamerupgrade (gemiddelde waarde van geselecteerde locaties van The Hotel Collection).
Luchthaven loungetoegang € 160
Gold Cardmembers krijgen een LOUNGE CLUB™ lidmaatschap inclusief twee keer gratis toegang
tot 500 lounges wereldwijd en de mogelijkheid om gasten mee te nemen voor € 28 per persoon.
LOUNGE CLUB™ lidmaatschap kan niet gekocht worden in de vrije consumentenmarkt. Het best
vergelijkbare alternatief is het Standard lidmaatschap van Priority Pass™ voor € 99 met daarbij
twee gratis bezoeken ter waarde van € 56. Dit zijn de waardes zoals die op 16 januari 2019
beschikbaar waren op prioritypass.com/nl. De waarde is afgerond naar de dichtsbijzijnde 10.

Totaal € 935
Hiernaast krijgt u nog toegang tot presales bij concerten. Kijk voor het complete overzicht en de
voorwaarden op americanexpress.nl/gold

GOLDP

