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NAKUPUJTE BEZPEČNĚ.
Při použítí Vaši karty chcete mít jistotu bezpečí. Ať už nakupujete na internetu, v kamenné prodejně 
za rohem nebo na druhém konci světa, Vaši bezpečnost bereme stejně vážně jako Vy. Užívejte si  
bezstarostné nákupy kdekoli na světě a spolehněte se, že s kartou American Express budete v bezpečí.

JAK VÁS CHRÁNÍME

OCHRANA PŘED PODVODY

Používejte Vaší kartu kdekoli na světě, inteligentní bezpečností systémy, zabezpečení platebního  
procesu a záruka ochrany před podvody Vás nepřetržitě chrání.

Inteligentní bezpečnost
Naše inteligentní bezpečnostní systémy neustále sledují vzory Vašich plateb pro známky čehokoli
neobvyklého, což pomáhá zastavit podvody hned na samém začátku. Váš účet je pravidelně
kontrolován a jestliže si všimneme něčeho neobvyklého, okamžitě Vás kontaktujeme, abychom
překontrolovali, že jde o Vaši položku.
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KEEPING YOU PROTECTED SO YOU CAN SHOP WITH CONFIDENCE
When you’re using your Card – you just want to feel safe and secure. Whether you’re shopping online  
or in-store, around the corner or around the world, we take your security as seriously as you do. 
Which means you can enjoy worry-free shopping all over the world. Rest assured, with  
American Express you’re in safe hands.

HOW WE PROTECT YOU

FRAUD PROTECTION

Use your Card with confidence the world over. Our intelligent security systems, secure payment 
process and fraud protection guarantee help keep you safe and secure.

Intelligent security
Our intelligent security systems continually monitor your spending patterns for anything odd, helping
to stop fraud in its tracks. Your account is regularly scanned and if we’ll contact you right away to
check it’s a purchase you made.
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PŘI NÁKUPECH JSME VŽDY NA VAŠÍ STRANĚ

Vždy jsme na Vaší straně 
Ať nakupujete na internetu, v kamenném obchodě doma či ve světě, každá Vaše transakce je  
prověřena naším zabezpečeným platebním systímeme. Narozdíl od jiných karet totiž naše transakce 
zahrnují pouze tři účastníky: Vás, prodejce a nás. Máme tak mnohem větší šanci všimnout si  
podezřelé aktivity jakmile k ní dojde a rychle ji řešit. 

Chybná částka? Nejde o Vaši transakci? Vyřešíme to 
Občas se na Vašem výpisu může objevit něco, s čím nesouhlasíte nebo to chcete překontrolovat.  
Jednoduše nám zavolejte a my se na příslušnou transakci podíváme.

Nepřesnost může mít několik důvodů:

Mohli jste zrušit objednávku, ke které se transakce vztahuje.

Může jít o platbu, kterou jste nečekali, či platbu za zboží, které jste stále nedostali.

Některá transakce Vám mohla být účtována více než jednou.

Mohl Vám být naúčtován poplatek, který jste nečekali.

Mohlo dojít k zahrnutí transakce, kterou si nepamatujete.

Ať už je důvod jakýkoli, kontaktujte nás telefonicky či e-mailem my se na to podíváme. Do konce  
následujícího pracovního dne Vás budeme kontaktovat.

Tým zákaznických služeb pro firemní karty American Express®
Tel. +420 222 800 333
E-mail: cardoperationsprague@aexp.com
pondělí až pátek, 8:00 až 18:00

SAFEKEY

Další úroveň zabezpečení 
Program American Express SafeKey® používá zabezpečovací technologii 3-D® k ochraně před 
podvody a používá potvrzeník ověření, že nákup provádíte. Ověření je rychlé, snadné, nabízí Vám 
jistotu při nákupech na internetu a nemusíte si pamatovat žádná hesla.

Jak to funguje? 
SafeKey používá nejnovější zabezpečovací technologii 3-D® k Vaší ochraně před podvody. Vyžaduje 
potvrzení, že platby na internetu s kartou American Express provádíte opravdu Vy.

Při platbě na internetu u prodejců vybavených technologii 3-D®, v okně prohlížeče se zobrazí 
zpráva generovaná systémem Safe Key s výzvou k zadání autorizačního kódu.

Kód Vám zašleme v textové zprávě a e-mailu na Vámi zadané kontakty. Po dalším ověření  
je možno kontakty aktualizovat.

K ověření transakce jednoduše zadejte autorizační kód.

Jak autoriační kód dostanu? 
Stačí když se ujistíte, že máme Vaše aktuální kontaktní údaje a my už se postaráme o zbytek. Když pak 
během transakce na internetu uvidíte okno SafeKey, ujistěte se, že postupujete podle pokynů k dokončení 
transakce.
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SHOPPING PROTECTION

We’re on your side every step of the way 
Whatever you buy online or in-store, at home or around the world, your transaction is processed  
through our secure payment system. Because, unlike other cards, our transactions usually involve 
only three parties: you, the merchant and us. Which means we‘re better placed to spot issues as 
soon as they arise and resolve them faster.

Wrong amount charged? Not your transaction? We’ll sort it out 
Occasionally, something might appear on your statement that you disagree with or want to query.
Just give us a call and we’ll get on the case to resolve the charge in question.

There could be many reasons:

You might have cancelled the order that the transaction relates to

There might be a charge you weren’t expecting, or a charge for a product you still haven’t received

You may have been billed more than once for the same transaction

You may have received an unexpected charge from American Express

There may be a transaction recorded that you have no recollection of

Whatever the reason let us know either by phone or online and we will look into it. We will then contact 
you by phone by the end of the next working day to discuss your query further.

American Express® Corporate Card Customer Services Team 
Tel. +420 222 800 333 
E-mail: cardoperationsprague@aexp.com 
Monday–Friday, 8 a.m. – 6 p.m. 

SAFEKEY

Extra layers of security to check it’s you 
American Express SafeKey® uses 3-D® Secure technology to protect against fraud, and confirm it 
really is you making the purchase. It’s quick, easy and offers more peace of mind when spending 
online – with no passwords to remember.

How does it work? 
SafeKey uses the latest 3-D® Secure technology to help protect against fraud, and confirm it’s really you 
making an online payment on your American Express Card.

When you shop online at a participating retailer, SafeKey will pop up in your internet browser  
and prompt you to enter a unique one-time code.

The code will be sent directly to you via text or email to the email address and mobile phone number  
we have on file for you.

Simply enter the code to verify your transaction.

How do I get it? 
Just ensure we have up to date contact details for you and we’ll take care of the rest. Then when you 
see SafeKey during your online transaction, be sure to follow the prompts to complete your purchase.

Note: SafeKey is able to identify some online purchases as eligible for an express journey based on your 
previous purchase history. In this instance SafeKey may not ask you to enter a one-time code during an 
online purchase but will still give you the same online security.
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Systém SafeKey umí podle Vaší historie nákupů klasifikovat určité transakce na internetu jako expressní.  
V tom případě Vás SafeKey během nákupu nebude požadovat zadání autorizačního kódu.  
Zabezpečení bude na stejné úrovni.

Kde mohu službu používat? 
Aby jsme Vám nabídli nejlepší úroveň ochrany při nákupech na internetu, spojili jsme se s prodejci a nabídli 
systém SafeKey. Na internetu můžete se službou SafeKey platit na stále více místech.

ČIP A KÓD PIN

Jistota bezpeční platby 
Čip a kód PIN Vás chrání při nákupech v kamenných obchodech. Karty s čipem a kódem PIN mají  
mikročip, který bezpečně ukládá údaje a znesnadňuje podvodníkům kopírování Vaší karty.  
Váš čtyřmístný kód PIN (osobní identifikační číslo) znáte pouze Vy a používá se k ověření nákupu, když 
nákup provádíte osobně, namísto podepsání účtenky.

OCHRANA SOUKROMÝCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašich soukromých údajů je pro nás velice důležitá 
Ve společnosti American Express si vážíme Vaší důvěry a respektujeme Vaše soukromí. Naše principy 
pro ochranu soukromých údajů zdůrazňují naše závazky v této oblasti.

Jak získané informace používáme?  
V případech, kdy není jasné z produktů či služeb, které požadujete nebo povahy vztahu mezi námi, 
oznámíme Vám, jak budou osobní údaje zpracovány. Informace o našich postupech včetně toho, jaké 
informace shromažďujeme, s kým je sdílíme a jak je chráníme naleznete:

v našem upozornění o ochraně soukromých údajů pro Váš produkt a

v našem prohlášení o způsobu ochrany soukromých, kde Vás informujeme o našich postupech  
ochrany pro internet. 

Jak Vaše informace sdílíme? 
Vaše osobní údaje sdílíme s dalšími stranami pouze v případech, kdy je to nutné pro poskytnutí  
produktů či služeb nebo když je to součástí našeho vztahu s Vámi, kde jsme byli dříve informováni 
nebo kde jste nám to dříve povolili, ve spojení s naší snahou o prevenci podvodů či kriminální  
činnosti či v rozsahu povoleném zákony. 

Jak Vaše informace udržujeme a chráníme? 
Vaše osobní údaje držíme jako důvěrné a přístup je omezen pouze na pracovníky, kteří potřebují pro 
účel servisu. Zahrnuty jsou technická i fyzická bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních 
údajů, včetně počítačového šifrování a zabezpečení souborů a další funkce. Po uplynutí zákonem 
stanovené lhuty veškeré osobní údaje skartujeme nebo mažeme. Pro kompletní přehled o naší 
ochraně Vašich osobních údajů, klikněte na následující odkaz k zobrazení našich Principů pro 
ochranu osobních údajů. 
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Where can I use it? 
We’ve joined forces with participating online retailers to offer you this improved level of online 
shopping protection. So when you shop online you can relax and spend in confidence with SafeKey.

CHIP & PIN

Confidence and convenience are on the Cards 
Chip and PIN – keeping you protected in-store. Chip and PIN Cards contain a microchip which is used 
to store data securely – making it harder for fraudsters to counterfeit your Card.  
Your four digit PIN code (Personal Identification Number) is known only to you and is used to verify  
the purchase when you make a purchase in person, rather than signing a receipt.

PRIVACY

Taking your privacy as seriously as you do 
At American Express, we value your trust and respect your privacy. Our Data Protection & Privacy  
Principles emphasise our commitment to protect your personal data. 

How do we use the information we collect about you?  
Where it is not apparent from the products or services you require or the nature of your relationship with 
us, we will tell you how your personal data will be processed. You can find specific information about our 
practices including what information we collect, who we share it with and how we safeguard it:

Within our Privacy Notice specific to your product; and

Through our Online Privacy Statement which informs you about our online practices. 

How do we share your information? 
We only share your personal data with third parties where it is necessary to provide you with  
products or services or as part of the nature of our relationship with you, where we have previously 
informed or been authorised by you, in connection with our efforts to reduce fraud or criminal 
activity, or as permitted by law.

How do we keep and safeguard your information? 
We keep your personal data confidential and limit access to your personal data to those who  
specifically need it. This includes using both technical and physical security measures to protect 
your personal information. These measures include computer safeguards and secured files and  
facilities. We also take steps to securely destroy personal data once it is no longer needed.

To learn more about our commitment to privacy, click the link to view our Data Protection and  
Privacy Principles. 

https://www.americanexpress.com/czech/ceska_privacy_statement.shtml
https://www.americanexpress.com/czech/ceska_privacy_statement.shtml
https://www.americanexpress.com/czech/ceska_privacy_statement.shtml
https://www.americanexpress.com/czech/ceska_privacy_statement.shtml
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DALŠÍ MOŽNÉ ZPŮSOBY VAŠÍ OCHRANY

CESTY DO ZAHRANIČÍ

Staráme se o Vás po celém světě 
Při Vašich cestách, ať už jsou jakkoli vzdálené, se snažíme, abyste Vy i Vaše karta byli v bezpečí. 
Karta American Express je jedna z nejužitečnějších věcí, kterou si můžete vzít na jakoukoli cestu.
Když ji ztratíte neno Vám bude ukradena, stačí nám zatelefonovat.

    Pohotovostní náhrada karty

Jestliže na cestách nemáte ke kartě přístup (ať už kvůli krádeži či ztrátě), co nejdříve Vám doručíme  
náhradní kartu (obvykle do dvou pracovních dnů).

Jestliže jste kartu ztratili kartu nebo Vám byla ukradena, volejte na +420 222 800 333 
(nepřetržitý provoz).

    Globální asistence

Vaše karta aktivní globální asistenční program s mepřetržitým provozem ať jste kdekoliv na  
jakémkoliv místě na světě*. Naše globální asistenční služba Vám může pomoci například  
s hledáním Vašich ztracených zavazadel, nalezením právníka nebo anglicky mluvícího lékaře.
Můžeme Vám pomoci při získání náhradního receptu na léky či předání urgentní zprávy jestliže 
potřebujete někoho doma kontaktovat.

Další informace

Další podrobnosti o všech službách, které jsou k dispozici držitelům firemních karet, včetně celých 
podmínek pro pojištění, naleznete na www.americanexpress.cz/firemnikarta pro zelené karty, nebo na 
www.americanexpress.cz/zlatafiremnikarta pro zlaté karty.

Ke kontaktování globální asistenční služby, obdržení úplných informací o pojištění či nahlášení  
problému prosím volejte na +420 272 101 043 (nepřetržitý provoz). Doporučuje se telefonát 
okamžitě po události, dříve, než podniknete jakékoli další kroky.

Řekněte nám o Vašich plánovaných cestách

Řekněte nám předem, že se chystáte do zahraničí, ve kterých destinacích se budete pohybovat, 
abychom mohli sledovat Váš účet. Když si na Vaší kartě všimneme transakcí či dat mimo země, které 
jste nám udali, podnikneme okamžité kroky k zastavení podvodů.

* Některé služby nejsou na některých místech k dispozici, služby podléhají místním zákonům.
Tato brožurka obsahuje obecný přehled nabídky pojištění. Podrobné informace o podmínkách pojištění naleznete na
www.americanexpress.cz/firemnikarta pro zelené karty, nebo na www.americanexpress.cz/zlatafiremnikarta pro zlaté karty.
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ADDITIONAL WAYS YOU CAN PROTECT YOURSELF

TRAVELLING ABROAD

Looking out for you all over the world 
When you’re on your travels, whether near or far, we work hard to keep you and your Card safe and 
secure. In fact, your American Express Card is one of the most useful things to take on any journey.
Even if it’s lost or stolen, help is just a phone call away.

    Emergency Card replacement

If you and your Card part company on your travels – whether through loss or theft – we’ll get  
a replacement to you as soon as we possibly can (often within two working days).

If your Card is lost or stolen, call +420 222 800 333 (available 24/7).

    Global Assist

Your Card also comes with an invaluable 24-hour emergency helpline for you and your family  
wherever you are in the world*. Our Global Assist service can help you locate lost luggage and find 
you a lawyer, interpreter or English-speaking doctor in a hurry. We can provide prescription  
replacement assistance and arrange an urgent message relay if you need to reach someone back 
home.

Further information

For further details about all the benefits available to Corporate Green Cardmembers including  
the full set of improved Insurance Terms and Conditions, simply visit: 
www.americanexpress.cz/firemnikarta for Green Cardmembers, or 
www.americanexpress.cz/zlatafiremnikarta for Gold Cardmembers.

For Global Assistance Service, to obtain complete information on the Insurance or to report a claim, 
please call: +420 272 101 043 (24/7 hotline). Contact is recommended immediately after  
the accident occurs, prior to taking any further action.

Tell us your travel plans

When you’re going abroad, let us know the countries you’ll be visiting and your travel dates in advance 
so we can keep an eye on your account. If we detect spending on your Card outside the countries or 
dates you notified, we can take immediate steps to stop fraud in its tracks.

* Not all services are available in all locations and are subject to local laws.
This brochure provides a general overview of the range of insurance cover. For the detailed Insurance Policy Terms and Conditions, 
please visit: www.americanexpress.cz/firemnikarta for Green Cardmembers, or www.americanexpress.cz/zlatafiremnikarta for 
Gold Cardmembers.

http://www.americanexpress.cz/firemnikarta
http://www.americanexpress.cz/zlatafiremnikarta
http://www.americanexpress.cz/firemnikarta
http://www.americanexpress.cz/zlatafiremnikarta
http://www.americanexpress.cz/firemnikarta
http://www.americanexpress.cz/zlatafiremnikarta
http://www.americanexpress.cz/firemnikarta
http://www.americanexpress.cz/zlatafiremnikarta
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BEZPEČNOST NA INTERNETU

10 tipů pro větší bezpečí při nákupech na internetu

1. Když nakupujete u prodejce, kterého neznáte, prověřte si o něm pár věcí, reference nebo adresu 
a telefonní číslo.

2. Neodpovídejte na nevyžádané zprávy od společností, které neznáte.

3. Před zadáním údajů o Vaší kartě na internetu se ujistěte, že jde o zabezpečenou stránku. Jsou tři možnosti:

v rámečku okna prohlížeče by měl být symbol visacího zámku, který se objeví, když se pokusíte  
přihlásit či zaregistrovat. Překontrolujte, že zámek není na vlastní stránce ..., to by nejspíš ukazovalo  
na podvodnou stránku.

adresa stránky by měla začínat s https://. Písmeno S zde znamená zabezpečenou stránku  
(z anglického Secure).

jestliže používáte nejnovější verzi prohlížeče, adresový řádek nebo jméno majitele stránky může být 
zabarveno do zelena.

4. Některé portály Vás mohou přesměrovat na jinou společnost, která zpracovává platbu. Před zadáním 
platebních údajů se ujistěte, že stránky jsou zabezpečené.

5. Chraňte a pamatujte si heslo, které jste si vybrali pro další verifikační služby používané na některých 
webových stránkách.

6. Když platíte jednotlivcům, nikdy nepřevádějte peníze přímo na jejich bankovní účet, ale použí vejte 
zabezpečený způsob, kde budou peníze převedeny mezi dvěma elektronickými účty.

7. Překontrolujte pravidla prodejce pro ochranu soukromí a refundace.

8. Po přihlášení či registraci údajů se ze stránek vždy odhlaste. Pouhé zavření prohlížeče není dostatečné 
k zajištění ochrany soukromých údajů.

9. Po nákupech důkladně kontrolujte výpisy z Vaší kreditní karty, abyste zajistili, že byla odečtena správná 
částka, jestliže zjistíte cokoli podezřelého, okamžitě nás kontaktujte.

10. Než otevřete internet, ujistěte se, že máte účinnou aktuální verzi softwaru proti virům a spyware 
a bránu firewall.

    Útoky phishing

Phishing je obvyklý podvod, kdy podvodníci pošlou emaily, které předstírají, že jsou z banky, společnosti, 
která vydala kreditní kartu, či jiné organizace, které byste věřili. Většinou se Vás snaží přesvědčit, abyste 
klikli na odkazu na webové stránky (často k aktualizaci hesla, abyste se vyvarovali zablokování účtu).  
Jestliže kliknete na odkaz v e-mailu, budete přesměrováni na webové stránky, které vypadají jako  
skutečné, obvykle však jde o podvodnou stránku postavenou tak, aby jste do ní zadali osobní informace, 
jako jsou přihlašovací údaje, heslo, číslo účtu, atd. 

Jestliže dostanete zprávu, která se týká společnosti American Express, o které se domníváte, že jde  
o podvod, okamžitě ji přepošlete na spoof@americanexpress.com. Ve zprávě prosím nezahrnujte číslo 
Vašeho účtu. Jestliže se domníváte, že údaje pro účet American Express byly kompromitovány,  
kontaktujte prosím okamžitě společnost American Express na telefonním čísle na zadní straně Vaší karty.
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STAYING SAFE ONLINE

Top 10 tips to keep you safe when you shop online

1. If you are shopping with an unfamiliar online retailer, do a few checks about them.
Find and verify a physical address and telephone contact details.

2. Do not reply to unsolicited emails from companies you don’t recognise.

3. Before entering your Card details online, ensure that the page is secure, in three ways:

There should be a padlock symbol in the browser window frame, which appears when you attempt to 
log in or register. Be sure that the padlock is not on the page itself ... this will probably indicate  
a fraudulent site.

The web address should begin with ‘https://’. The‘s’ stands for ‘secure’.

If using the latest version of your browser, the address bar or the name of the site owner may have  
a green tint.

4. Some websites may redirect you to a third-party payment service Ensure that these sites are secure
before you make your payment.

5. Safeguard and remember the password you have chosen for the extra verification services used on 
some websites.

6. When making a payment to an individual, never transfer the money directly into their bank account but 
use a secure payment method where money is transferred between two electronic accounts.

7. Check sellers’ privacy policy and returns policy.

8. Always log out of sites into which you have logged in or registered details. Simply closing your browser 
is not enough to ensure privacy.

9. Check your card statements carefully after shopping to ensure that the correct amount has been 
debited, and contact us straightaway if you find anything suspicious.

10. Ensure you have effective and updated antivirus/antispyware software and firewall running before you 
go online.

    Phishing

Phishing is a common scam where fraudsters send emails pretending to come from a bank, credit
card company or other trusted organisation. They usually try to trick you into clicking on a link to
go to the site (often to update your password to avoid your account being suspended). If you click
the link in the email you’ll actually be taken to a website that looks genuine – but is actually a fake
site designed to trick you into entering personal information such as log-in details, password,
account number, etc.

If you receive an email relating to American Express that you believe could be fraudulent, immediately
forward it to UKemailfraud@americanexpress.com. Please do not include your account number in
the email.

If you feel your American Express account information has been compromised, please contact
American Express immediately by calling the number on the back of your Card.

mailto:spoof@americanexpress.com
mailto:UKemailfraud@americanexpress.com
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Na co si mám dávat pozor  
Zpráva může vypadat, jako by přišla ze skutečného zdroje. Falešné zprávy mohou často (ale ne vždy) být 
rozpoznány následovně:

Emailová adresa odesílatele se liší od skutečné webové adresy organizace.

Zpráva je odeslána ze zcela jiné adresy či z bezplatného internetového portálu.

Zpráva neobsahuje vaše jméno, používá oslovení typu Vážený zákazníku...

Chtějí, abyste reagovali okamžitě, například:když okamžitě něco neuděláte, Váš účet může být  
zablokován či uzavřen.

Zpráva obsahuje žádost o osobní informace, jako jsou uživatelské jméno, heslo nebo bankovní údaje.

Jak se chránit před útoky phishing

Číslo vaší karty, váš bezpečnostní kód, kód PIN ani heslo neprozraďte osobám či organizacím,  
které neznáte.

Dávejte pozor, když Vám někdo zavolá či pošle zprávu s žádostí o bezpečnostní informace. Jestliže si 
nejste jisti totožností volající osoby, kontaktujte společnost American Express na čísle  
uvedeném na Vaší kartě či výpisu z účtu.

Když Vám společnost American Express® volá, musí Vás identifikovat. Když Vám voláme, obvykle Vás 
požádáme pouze o části odpovědí na bezpečnostní otázky.

Váš antivirový software, bránu firewall a bezpečnostní aktualizace udržujte aktuální, aby se 
podvodníkům zabránilo k přístupu k údajům prostřednictvím Vašeho počítače.

Neotvírejte zprávy, o kterých se domníváte, že jde o podvody.

Nereagujte na zprávy ze zdrojů, které neznáte, a neotvírejte jejich přílohy.

Jestliže se vám zpráva zdá podezřelá, můžete zkontrolovat, zda není na seznamu podvodných emailů, 
které některé společnosti v oboru bezpečnosti internetu zveřejňují na svých stránkách.

Většina emailových portálů zahrnuje standardní filtry nevyžádané pošty. Ujistěte se, že jsou aktivní.

Než kliknete na odkaz ve zprávě od neznámého odesílatele, zamyslete se. Namísto toho přejeď te nad 
odkazem myší, aby se zobrazil skuteční cíl. Jestliže se liší od textu zobrazeného v textu odkazu, buďte 
ještě více ostražití.

Většina filtrů nevyžádané pošty může být nastavena k příjmu zpráv z důvěryhodných zdrojů a blokování 
od těch, které jimi nejsou.

Když si vybíráte internetovou poštu, jako jsou například Gmail, Hotmail a Yahoo! Mail, ujistěte se, že má 
filtry nevyžádané pošty a že jsou aktivní.

    Krádeže identity

Krádeže identity jsou typem podvodu, kdy někdo použije vaše jméno a osobní informace k otevření  
nového účtu či převzetí vašeho účtu pro svůj finanční zisk. Mimo nepohodlí a možných nákladů mohou 
krádeže identity vést i k poškození vašeho kreditního skóre, takže by pak pro Vás bylo obtížnější dostat 
půjčku, kreditní kartu nebo hypotéku, než bude záležitost vyřešena.
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What to look out for  
The email itself can also look as if it comes from a genuine source. Fake emails can often (but not always) 
be spotted in the following ways:

The sender’s email address is different from the real organisation’s website address.

The email is sent from a completely different address or a free webmail address.

The email does not use your proper name, but uses a non-specific greeting such as “Dear customer”.

They want you to act urgently – i.e. that unless you do something right away, your account may be  
closed or suspended.

The email contains a request for personal information such as username, password or bank details.

How to protect yourself from phishing

Never release your Card number, Card security code, PIN or password to an unknown person or  
organisation.

Beware of anyone calling or emailing you and requesting security information. If you are unsure about 
the identity of a caller, phone American Express using the number on your Card or statement.

American Express® is obliged to identify you when calling you. If we call you we will normally ask only for 
partial answers to security questions.

Keep your anti-virus software, firewall and security patches up-to-date to prevent fraudsters accessing 
your details via your computer.

Do not open emails which you suspect as being spam.

Do not respond to emails from unknown sources or open their attachments.

If you are suspicious of an email, you can check if it is on a list of known spam and scam emails that 
some internet security vendors feature on their websites.

Most email clients come with spam filtering as standard. Ensure yours is switched on.

Think before you click on links in emails from unknown sources. Instead, roll your mouse pointer over 
the link to reveal its true destination. Beware if this is different from what is displayed in the text of  
the link from the email.

Most spam and junk filters can be set to allow email to be received from trusted sources, and blocked 
from untrusted sources.

When choosing a webmail account such as Gmail, Hotmail and Yahoo! Mail, make sure you select one 
that includes spam filtering and that it remains switched on.

    Identity theft

Identity theft is a type of fraud whereby someone uses your name and personal information to open new 
accounts or take over your existing account for financial gain. Apart from the inconvenience and  
potential cost, identity theft can also result in damage to your credit rating – making it difficult to get 
loans, credit cards or mortgages until the matter is sorted.

How to protect yourself from identity theft

Safeguard all your personal information and documents – this information can be used to steal  
your identity

Shred any sensitive information from financial organisations or utility companies when no longer  
needed
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Jak se chránit před krádeží identity

Chraňte veškeré své osobní informace a dokumenty, tyto informace mohou být použity ke krádeži  
vaší identity.

Když je už nepotřebujete, veškeré důvěrné informace od finančních organizací či poskytovatelů 
služeb skartujte.

Podvody na internetu 
Dávejte pozor na falešné zprávy a telefonáty 
Společnost American Express Vás v emailu či po telefonu nebude žádat o důvěrné informace o Vašem 
účtu. Jestliže nám však zavoláte, můžeme Vám položit několik bezpečnostních otázek o Vašem účtu,  
abychom ověřili, kdo jste. Když Vám voláme, obvykle Vás požádáme pouze o části odpovědí na tyto 
otázky. 
Jestliže máte jakékoli pochybnosti, zda jsou zpráva či telefonát skutečné, kontaktujte nás na telefonním 
čísle na výpisu z účtu či Vaší kartě.

Tým zákaznických služeb pro firemní karty American Express® 
Tel. +420 222 800 333 
E-mail: cardoperationsprague@aexp.com 
pondělí až pátek, 8:00 až 18:00

OCHRANA VAŠÍ IDENTITY

Jednoduché kroky k zastavení podvodníků  
Existuje řada jednoduchých opatření, která Vás mohou pomoci chránit před podvody.

Váš účet pravidelně kontrolujte 

Zvykněte si důkladně kontrolovat výpis z účtu. S online službami je to zvláště snadné, transakce 
můžete kontrolovat každý den, kdykoliv a kdekoliv. Navštivte My Card Account.

Zrušte zasílání tištěných výpisů a na účet se dívejte na internetu. Vyvarujete se tak výpisům v poště  
i riziku jejich nesprávné likvidace, což pomáhá při ochraně proti krádežím identity.

Uschovávejte si účtenky a porovnávejte je s Vaším výpisem.

Jestliže si všimnete jakýchkoli položek, které neznáte, ve vašem výpisu, okamžitě kontaktujte 
poskytovatele karty.

Kartu udržujte v bezpečí

Nikdy nedovolte, aby kartu používal někdo jiný

Okamžitě podepište zadní stranu karty

Starou již neplatnou kartu vždy zničte tím, že ji rozstříháte

Okamžitě nám oznamte, jestliže jste kartu ztratili, nebo si myslíte, že mohla být ukradena.
Kartu budeme moci zrušit a předejít podvodným transakcím.

Ochrana vašeho kódu PIN

Kód PIN nikdy nedávejte do peněženky, kabelky nebo diáře a nezapisujte si ho způsobem, kterému by 
mohl rozumět někdo jiný

Kód PIN nikdy neprozrazujte někomu jinému

Při zadávání kódu PIN u terminálu nebo bankomatu se vždy snažte zakrýt ruku, která kód zadává, aby 
číslo nebylo viditelné skryté kameře či někomu jinému
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Online scams 
Be alert for bogus emails and phone calls 
American Express will never ask for sensitive account details by email or phone. However, if we call you, 
we will ask a few security questions relating to your account, so we can be sure who you are. 
If we call you we will normally ask only for partial answers to these questions. 
If you are at all in doubt about whether the email or call is genuine, contact us using the phone 
number on your statement or Card.

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +420 222 800 333
E-mail: cardoperationsprague@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 6 p.m.

PROTECT YOUR IDENTITY

Simple steps to stop fraudsters  
There are a number of easy ways you can help to protect yourself from fraud.

Check your account regularly

Get in the habit of checking your statements thoroughly. This is easy to do with our online
services where you can check your transactions daily, anytime and virtually anywhere in the
world. Visit My Card Account.

Switch to paper-free statements and view your account online. By avoiding paper statements going 
through the post or not being disposed of properly, you can guard against identity theft.

Keep copies of your receipts and compare them to your statement

Call our Customer Service Team as soon as possible if an unrecognised charge or charges appear on 
one of your online/paper statements

Keep your Card safe

Never let anyone else use your Card

Immediately sign the back of new Cards

Always destroy old, expired cards by cutting them up

Let us know immediately if you’ve lost your Card, or think it may be stolen. We will then be able
to cancel the Card and prevent fraudulent transactions.

Protect your PIN

Never keep your PIN in your wallet, purse or diary, or record it in a way that others could understand

Do not tell anyone else your PIN

Always try to cover your hand when entering your PIN at a terminal or ATM to prevent hidden cameras 
or others seeing your number

For more information, please refer to the document: SafeKey. Frequently Asked Questions.

http://www.americanexpress.cz/mycardaccount
http://www.americanexpress.cz/mycardaccount
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Další informace naleznete v následujících dokument SafeKey: Časté dotazy.
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