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Vul het online aanvraagformulier in.

Identificeer uzelf via iDIN.* 

Upload een geldig ID-document.

Wij controleren uw aanvraag en nemen eventueel contact met u op voor aanvullende informatie.

Aanvraag goedgekeurd? Dan heeft u de kaart binnen 10 werkdagen in huis.

Activeer de kaart online.
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* iDIN is een initiatief van de Nederlandse banken. Een snelle, veilige en gemakkelijke manier voor online 

* identificatie via de veilige en vertrouwde inlogmethode van uw eigen bank.

De Platinum Card aanvragen kan al als u:

- 18 jaar of ouder bent

- Beschikt over een bruto jaarinkomen van minimaal € 30.000

- een Nederlands woonadres heeft

- geen negatieve BKR-registratie heeft

Houd bij de aanvraag het volgende bij de hand:

- Bruto-jaarinkomen

- Geldig identiteitsbewijs: Paspoort, EER identiteitskaart (geen rijbewijs)

- De inloggegevens van uw eigen bank

In het geval van korting op de jaarbijdrage als welkomstaanbieding, is deze korting alleen geldig in het eerste jaar van uw 

lidmaatschap. Bent u de afgelopen 12 maanden al in het bezit geweest van een (extra) kaart van American Express, dan 

vervalt de eventuele welkomstbonus en korting op de jaarbijdrage van het eerste jaar van uw lidmaatschap.

De maandbijdrage die u betaalt is € 55 per maand.

Actievoorwaarden

- U ontvangt de 30.000 Miles bij minimale besteding van € 3.000 binnen 3 maanden na ontvangst van de kaart.

- Daarnaast ontvangt u jaarlijks 60 bonus XP.

Verzekeringsvoorwaarden

- Op de verzekeringen van dit product zijn voorwaarden van toepassing.  

- Deze vindt u op americanexpress.nl/verzekeringen. 

Identificatieplicht 

Voor meer informatie over waarom American Express de identiteit van kaarthouders moet vaststellen en verifiëren.

americanexpress.nl/online-identificeren


