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AMERICAN EXPRESS® CORPORATE CARD

—

Please provide information about the ownership structure of the Company. 
Please tick as appropriate.

1. "Company (or a parent company owning at least 75% in the Company) is listed on
a regulated Stock Exchange"

"Company is a regulated credit or financial institution"

"None of the above"

2.

3.

Name of the stock exchange/financial
supervisory authority:

Country:

Name of the listed parent company
(if applicable):

% of ownership:

If option number 3. applies, please complete additional "Company Beneficial Owners" form, 
providing the data of natural persons.

1. Company Information

Company Registered Name:

Registration Number:

Registered Address:

Postcode: City: 
Company Registered at Companies  

Register kept by:

Section:   Insert: 

Correspondence Address (if different):

Postcode: City: 
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Žádost o založení firemního zákaznického účtu
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FIREMNÍ KARTA AMERICAN EXPRESS®

—

1. Údaje o Vaší společnosti

Obchodní firma:

Identifikační číslo::

Sídlo:

PSČ: Město: 
Společnost zapsána v obchodním  

rejstříku vedeném:

Oddíl:  Vložka: 
Korespondenční adresa  

(pokud se liší od sídla společnosti):

PSČ: Město: 

Prosím uveďte informace týkající se vlastnické struktury společnosti.
Prosím zaškrtněte odpovídající informaci.

1. "Společnost (nebo mateřská společnost vlastnící alespoň 75% podíl ve Společnosti) 
je kótovaná na regulované burze"

"Společnost je regulovanou úvěrovou nebo finanční institucí"

"žádná z výše uvedených"

2.

3.

Název burzy / finančně
regulatorního orgánu:

Země:

Jméno kótované mateřské
společnosti (pokud určitelné):

% vlastnictví:

Pokud jste zaškrtli třetí možnost, vyplňte prosím formulář "Skuteční majitelé společnosti"
a uveďte údaje o fyzických osobách.
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AMERICAN EXPRESS® CORPORATE CARD

Company Account Application
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2. Account Set-up Details

Cycle Date:  3    5    8    15    25    28

Payment Due Term (Amex use only):

Company Name on the Card (max. 25 charaters):

Program Administrator 1 (Memo Statement Recipient):

Name:

Correspondence Address (if different):

Postcode:  City: 

E-mail Address:

Tel. Number:

Program Administrator 2 (if required):

Name:

E-mail Address:

Tel. Number:

Individually billed / Individually settledBilling and Settlement Options:

Card delivery method:

Name of Central Card Recipient:

Correspondence Address (if different):

Postcode:

Centrally billed / Centrally settled

Individually billed / Centrally settled

City:

Cardmembers´ billing address Central recipient
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FIREMNÍ KARTA AMERICAN EXPRESS®

Žádost o založení firemního zákaznického účtu
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2. Nastavení karetního účtu

Den uzavření výpisu:  3    5    8    15    25    28

Splatnost výpisu (vyplní Amex):

Jméno společnosti na kartě (max. 25 znaků):

Způsob doručení karet:

Jméno kontaktní osoby pro doručení karet:

Korespondenční adresa (pokud se liší):

PSČ:

Kontaktní osoba 1 (příjemce centrálního výpisu):

Jméno:

Korespondenční adresa (pokud se liší):

PSČ: Město: 

E-mailová adresa:

Telefon:

Kontaktní osoba 2 (pokud je požadována):

Jméno:

E-mailová adresa:

Telefon:

Individuální výpis / Individuální platba

Korespondenční adresa držitele

Možnosti úhrady:

Město:

Centrální výpis / Centrální platba

Individuální výpis / Centrální platba

Kontaktní osoba ve společnosti
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3. Authorising  Signatures

On behalf of the above named Company
By completing and submitting this application we confirm that we are authorised to sign on behalf 
of our Company and to provide the personal data included in this application to American Express 
Services Europe Limited (“American Express”). We acknowledge that personal data provided 
in this application may be processed in accordance with applicable data protection law for the 
purposes of administrating our participation in the Programme(s). (For further information on 
how American Express collects and processes data please refer to the Terms and Conditions  
included with this application.)

We warrant that the information herein is correct and that we will notify American Express of any 
changes. We authorise American Express to contact our bankers or any other source to obtain any 
information it requires to establish the Account.

We certify that we are not a microenterprise as defined by Section 75 (4) of the Czech Act No. 
284/2009 Coll., the Payment Systems Act, i.e. we have an annual turnover and/or annual balance  
sheet total greater than EUR 2 million and/or employ 10 persons or more.

We assume responsibility for all Charges incurred by our directors, employees or contractors and for 
implementing and exercising reasonable measures and controls to ensure that the Account is used 
only in accordance with the Terms and Conditions included with this application. We understand that 
American Express may decline this application without giving a reason.

By signing this application we accept the Terms and Conditions included with this application and 
request that you open an American Express Business Travel Account Programme.

We confirm that we have read and understand section 23 “Limitation of Our Liability” of the Terms and 
Conditions, which sets out American Express’ liability obligations to the Company. We agree to the 
Terms and Conditions detailed in section 23.

Name:

Position held in the Company:

Name:

Position held in the Company:

Signature/s

✗
     

 D D M M Y Y Y Y

On behalf of American Express Services Europe Limited

Name:

Position held in the Company:

Signature:

✗
     

 D D M M Y Y Y Y

Please complete and return the form: American Express, spol. s r.o.,  
Na Prikope 19, 117 19 Prague 1, Czech Republic, tel. +420 222 800 333
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FIREMNÍ KARTA AMERICAN EXPRESS®

Žádost o založení firemního zákaznického účtu
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3. Podpisy

Jménem výše uvedené společnosti
Vyplněním a podáním této žádosti potvrzujeme, že jsme oprávněni jménem naší společnosti 
podepisovat a že jsme oprávněni společnosti American Express Services Europe Limited (dále 
jen „American Express“) poskytnout osobní údaje obsažené v této žádosti. Bereme na vědomí, že 
s osobními údaji poskytnutými v této žádosti může být pro účely správy naší účasti v Programu 
nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. (Pro více informací 
o tom, jakým způsobem společnost American Express údaje shromažďuje a zpracovává, viz 
Všeobecné podmínky obsažené v této žádosti).
Naše společnost odpovídá za to, že informace uvedené v této žádosti jsou správné. O jakýchkoli 
změnách budeme společnost American Express informovat. Opravňujeme tímto společnost 
American Express k tomu, aby za účelem získání informací, které bude potřebovat k otevření Účtu, 
kontaktovala zástupce naší banky či jakékoli další zdroje informací.
Potvrzujeme tímto, že naše společnost není drobným podnikatelem tak, jak je tento pojem definován 
v ustanovení § 75 odst. 4 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, tzn. roční obrat resp. bilanční 
suma roční rozvahy naší společnosti dosahuje celkové výše přesahující  
2 mil. EUR a/nebo naše společnost zaměstnává více než 10 osob.
Naše společnost přebírá odpovědnost za veškeré Transakce prováděné našimi statutárními zástupci, 
zaměstnanci či kontraktory a dále za přijetí a uplatňování přiměřených opatření a kontrolních 
mechanismů tak, aby byl Účet využíván pouze v souladu se Všeobecnými podmínkami obsaženými v 
této žádosti. Bereme na vědomí, že společnost American Express je oprávněna tuto žádost zamítnout 
bez udání důvodu.
Podpisem této žádosti vyjadřujeme souhlas se Všeobecnými podmínkami obsaženými v této žádosti 
a žádáme o zavedení Účtu služebních cest American Express.
Potvrzujeme, že jsme si přečetli a že rozumíme ustanovení článku 23 "Omezení naší odpovědnosti" 
Všeobecných podmínek, kterým se stanoví odpovědnost American Express vůči společnosti. Tímto 
výslovně souhlasíme s ustanovením článku 23.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Podpis/y

✗
     

 D D M M R R R R

Jménem American Express Services Europe Limited

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Podpis:

✗
     

 D D M M R R R R

Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete prosím na adresu: American Express, spol. s r.o., 
Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, Česká republika, telefon +420 222 800 333
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This document sets out the terms and conditions for the American Express 
Corporate Card and American Express Business Travel Accounts to our 
corporate customers in the Czech Republic (each a "Programme" and together 
the "Programmes"). 
Where these terms and conditions refer to a specific Programme, they apply if You 
already participate in the Programme subject to the “Changes to this Agreement” 
section of this Agreement (Section A, clause 31) or they apply from the time You 
enrol in the Programme (for enrolment see Section A, clause 1 (b)). 
Words appearing with a capital letter have the meaning given in Schedule 1. 
This Agreement will be in Czech and / or in English. Where there is any 
discrepancy the Czech version text shall prevail. All Communications between 
You and us concerning this Agreement will be in Czech and/or English.
A. GENERAL TERMS 
1. Opening Accounts and Issuing Cards
a. Following approval of the Programme Application Form(s) completed by You 

we will set up and operate a Master Account in your name and, if applicable, 
set up Account(s) and issue Cards.

b. To enrol in a Programme You will need to provide a duly completed and 
signed Programme Application Form. In addition and depending on the 
Programme which you wish to enrol in, You must also provide a Cardmember 
Application Form for each participant in the Corporate Card Programme.

  Each form must be countersigned by You. All relevant Application Forms 
including appendices (for example, the Cardmember Terms) will be provided 
by us following approval of your Programme Application Form.

c. You must ensure that all Account Users and any other person engaged by 
You in activities under the Agreement comply with the Agreement relevant 
to the Programme(s) in which You participate, including, in respect of 
Cardmembers, the Cardmember Terms. 

d. We may:
i) contact credit reference agencies about You and/or any (prospective) 

Corporate Card Cardmember. Credit reference agencies may retain 
records of any credit checks. These may be used by us in making credit 
decisions about You or a Corporate Card Cardmember or for preventing 
fraud or tracing debtors or to assess financial risk in your participation 
in the relevant Programme(s);

ii) require You to provide us with copies of financial and other information 
about your business (for example annual financial statements and balance 
sheets) that we reasonably require to assess your creditworthiness and 
our financial risk in your participation in the relevant Programme(s) and 
comply with applicable law. We may use and share this information with our 
Affiliates to the extent necessary to operate the respective Programme(s); 

iii) require You to provide us with additional information and support 
documentation relevant to the Programme, any Master Account or 
Account or as required by applicable law; 

iv) require You to provide us with security such as a parent company 
guarantee or bank guarantee in order to establish a Master Account, 
Account or to continue providing the respective Programme(s); 

v) decline to issue a Card or open an Account or Master Account at our 
discretion, for example, we may decline to issue a Card or open a 
Master Account or Account due to failed identification in accordance 
with anti-money laundering regulations or failure in an assessment  
of creditworthiness; 

vi) analyse information about Account Users and Charges for the purpose 
of authorising Charges and preventing fraud; 

vii) change any Application Forms or Account opening procedures at any 
time including additional or different procedures for internet based 
applications in accordance with Section A, clause 31. 

e. You are obliged to ensure for a proper performance of the Identification 
according to the instructions, which shall be sent to You together with the 
Agreement. We reserve the right to change the instructions at any time at our 
sole discretion, and we will notify You accordingly. You are obliged to adhere 
to these instructions. In case of an incorrect and/or incompletely performed 
Identification the Cardmember application shall be rejected.

2. Use of Cards and Accounts
a. You must ensure that the Master Account, Accounts, Account details, Cards, 

Card details, and Codes are used by Account Users only in accordance with 
this Agreement.

b. You must ensure that Cards and Accounts are only used for your business 
purposes and that You instruct Account Users accordingly. We are not 
responsible for ensuring compliance with your instructions or policies and 
procedures for the use of Cards and Accounts or purchases made with Cards. 

c. You must take precautions to ensure that Cards, Card details, Accounts, 
Account details, Security Information and Codes are kept safe and confidential 
by persons authorised to use them and take reasonable measures to prevent 
any other person accessing or using the Card, Card details, Accounts, Account 
details, Security Information and Codes and instruct Account Users to do 
so. You must implement reasonable controls, measures and functionalities 
to assist in preventing or controlling misuse of Cards (examples of which are 
contained in the Specific Terms). This includes but is not limited to, adopting 
and enforcing policies and procedures to limit and control the use of Cards 
and Card details. You must also regularly monitor use of the Cards. 

d. Cards may not be used to purchase goods and services for resale ("Items for 
Resale") without our written consent, which may, at our sole discretion, be 
granted if:
i) You tell us in writing that You wish to use the Card to purchase Items 

for Resale;
ii) You accept sole liability for all Charges for Items for Resale.

e. You must tell us immediately in writing when an Account User (including a 
Cardmember and Authorised Approver) or the Programme Administrator 
notifies You of their intention to leave your employment, ceases its association 
with You for whatever reason or is no longer authorised by You to participate 
in a Programme for any reason and provide details of the actual or expected 
date of the event. If a physical Card has been issued You must obtain the Card 
from the Cardmember and either destroy it or return it to us. 

f. If the full exact amount of the transaction (other than a Corporate Card 
transaction) is not specified at the time You or an Account User authorises the 
Charge, You will remain liable for the full amount of the resulting Charge. You 
may also verbally consent or confirm your agreement to all or part of a Charge 
after a Charge has been submitted. Authorised Charges cannot be cancelled. 

3. Prohibited Uses 
You must instruct each Account User to not:
i) disclose any Card details or Codes to any person other than to consent 

to a transaction;
ii) allow another person to use the Card or Codes for any reason;
iii) return goods or services obtained using a Card or Account for a cash 

refund. If permitted by the Merchant, goods or services charged to a 
Card may be returned to the Merchant for credit to that Card;

iv) use Cards to obtain cash from a Merchant for a Charge recorded as  
a purchase;

v) obtain a credit to an Account except by way of a refund for goods or 
services previously purchased on the Account;

vi) use the Card if You are insolvent, wound up, if an administrator or 
liquidator has been appointed or it is subject to any other form of 
insolvency procedure, or if You do not honestly expect to be able to 
pay us any sums You owe us under this Agreement;

vii) use a Card which has been reported to us as lost or stolen unless we 
issue a new Card or new Account details (in which case You must use 
the new details) or we otherwise confirm that You may resume use of 
the Card or Account;

viii) use a Card after it has been suspended or cancelled, after the Account 
expires or after the 'valid thru' date shown on the front of the Card; 

ix) use the Card for any purpose other than the genuine purchase of goods 
and/or services (or cash withdrawals, if applicable);

x) use Cards to purchase anything for the purpose of re-sale unless it has 
been previously agreed between You and us;
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V tomto dokumentu jsou stanoveny podmínky pro používání Firemní karty 
American Express® a Účtu služebních cest American Express ze strany našich 
firemních zákazníků v České republice (každý z nich dále jen „Program“ a 
společně „Programy“).
Pokud tyto podmínky odkazují přímo na konkrétní Program, pak platí, že pokud se 
již Programu účastníte, platí tyto podmínky s výhradou oddílu „Změny této Smlouvy“ 
této Smlouvy (oddíl A, článek 31). V opačném případě tyto podmínky platí od 
okamžiku zavedení Programu (pro zavedení Programu viz oddíl A, článek 1, odst. b).
Výrazy uváděné s velkým počátečním písmenem mají význam stanovený v příloze č. 1.
Tato Smlouva je uzavřena v českém a/nebo anglickém jazyce. V případě rozporu 
mezi českou a anglickou verzí, je česká verze rozhodující. Veškerá Sdělení mezi 
Vámi a námi týkající se smlouvy budou v českém a/nebo anglickém jazyce.
A. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
1. Otevírání Účtů a vydávání Karet
a. Po schválení Vámi vyplněné Žádosti o zavedení Programu otevřeme a budeme 

spravovat Hlavní účet vedený na Vaše jméno a případně otevřeme Účet/Účty 
a vydáme Karty.

b. Pro zavedení Programu bude zapotřebí předložit naší společnosti řádně 
vyplněnou a podepsanou Žádost o zavedení Programu. Kromě toho v 
závislosti na typu Programu, do kterého se chcete zapojit, musíte také 
předložit pro každého účastníka Programu firemních karet Žádost o vydání 
karty. Každý formulář musí obsahovat i Váš podpis. Veškeré příslušné Žádosti 
včetně příloh (např. Podmínky pro Držitele karty) Vám poskytneme poté, co 
bude Vaše Žádost o zavedení Programu schválena.

c. Jste povinni zajistit, aby všichni Uživatelé účtu i jakékoli další osoby, které 
zapojíte do činností podle Smlouvy, dodržovali podmínky Smlouvy vztahující 
se k tomu Programu, do kterého jste zapojeni, a to včetně toho, aby Držitelé 
karet dodržovali Podmínky pro Držitele karty.

d. Naše společnost je oprávněna:
i) kontaktovat příslušný úvěrový registr pro získání informací o Vás a/

nebo o (případném) Držiteli firemní karty. Úvěrové registry mohou 
vést záznamy o jakýchkoli kontrolách bonity klienta. Tyto informace 
můžeme využít při rozhodování, jestli Vám nebo Držiteli firemní karty 
bude poskytnut úvěr, nebo pro účely zamezení podvodnému jednání či 
pro účely sledování dlužníků nebo posuzování finančního rizika Vaší 
případné účasti v příslušném Programu;

ii) požadovat, abyste nám poskytli kopie finančních či jiných údajů o 
Vašem podnikání (např. řádné účetní závěrky a rozvahy), které můžeme 
přiměřeně požadovat pro posouzení Vaší úvěruschopnosti a našeho 
finančního rizika vyplývajícího z Vaší účasti v příslušném Programu, 
jakož i pro dodržení příslušných právních předpisů. Tyto informace 
můžeme použít a můžeme je sdílet se Spřízněnými osobami v rozsahu 
nezbytném pro zajištění chodu příslušného Programu;

iii) požadovat, abyste nám poskytli další informace a podklady vztahující se k 
Programu, Hlavnímu účtu či Účtu nebo informace vyžadované ze zákona;

iv) požadovat, abyste nám za účelem zřízení Hlavního účtu, Účtu nebo za 
účelem zajištění dalšího chodu příslušného Programu poskytli zajištění, 
jako např. záruku mateřské společnosti nebo bankovní záruku;

v) podle svého výhradního uvážení odmítnout vydat Kartu nebo otevřít 
Účet či Hlavní účet, můžeme např. odmítnout vydat Kartu nebo otevřít 
Hlavní účet či Účet z důvodu chybné identifikace podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo z 
důvodu nepříznivého výsledku při posuzování úvěruschopnosti; 

vi) analyzovat informace o Uživatelích účtu a Transakcích pro účely 
schvalování Transakcí a zamezení podvodnému jednání; 

vii) kdykoli měnit Žádosti nebo postupy při otevírání Účtu, a to včetně 
dodatečných nebo odlišných postupů v případě internetových žádostí 
v souladu s oddílem A, článek 31.

e. Jste povinni zajistit řádné provedení Identifikace žadatelů dle pokynů, které 
Vám budou zaslány spolu se Smlouvou. Vyhrazujeme si právo podle svého 
výhradního uvážení tyto pokyny kdykoli měnit a v tomto smyslu Vás budeme 
informovat. Jste povinni tyto pokyny dodržovat. V případě nesprávné a/nebo 
neúplně provedené Identifikace bude Žádost o vydání karty zamítnuta.

2. Používání Karet a Účtů
a. Jste povinni zajistit, aby Uživatelé účtu používali Hlavní účet, Účty, údaje 

Účtu, Karty, údaje Karty a Kódy pouze v souladu s touto Smlouvou.
b. Jste povinni zajistit, aby Karty a Účty byly používány pouze pro firemní účely 

a aby o této skutečnosti byli Uživatelé účtu informováni. Za dodržování Vašich 
pokynů, pravidel a postupů stanovených pro používání Karet a Účtů nebo pro 
nákupy uskutečněné prostřednictvím Karet neneseme žádnou odpovědnost.

c. Jste povinni přijmout taková opatření, aby Karty, údaje Karet, Účty, údaje 
Účtů, Přihlašovací údaje a Kódy byly ze strany osob, které jsou oprávněny je 
používat, uchovávány v bezpečí a v důvěrnosti. Dále jste povinni přijmout 
přiměřená opatření, abyste jakýmkoli dalším osobám zabránili v přístupu 
ke Kartám, údajům Karet, Účtům, údajům Účtů, Přihlašovacím údajům a 
Kódům nebo jejich používání, a jste povinni v tomto smyslu instruovat i 
Uživatele účtu. Jste povinni zavést přiměřené kontrolní mechanismy pro 
zamezení a kontrolu zneužívání Karet (jejichž příklady jsou uvedeny ve 
Specifických podmínkách). To mimo jiné zahrnuje přijetí a uplatňování 
pravidel a postupů omezujících a upravujících používání Karet a údajů Karet 
a zavedení pravidelné kontroly a sledování používání Karet.

d. Bez písemného souhlasu naší společnosti nelze Karty používat pro nákup 
zboží a služeb určených k dalšímu prodeji (dále jen „Zboží k dalšímu 
prodeji“). Tento souhlas můžeme udělit podle našeho výhradního uvážení 
v případě, že:
i) nám písemně sdělíte, že si přejete Kartu používat pro nákup Zboží k 

dalšímu prodeji;
ii) přijmete výhradní odpovědnost za veškeré Transakce týkající se Zboží 

k dalšímu prodeji.
e. Jste povinni naši společnost bezodkladně písemně informovat, pokud Vás 

Uživatel účtu (včetně Držitele karty a Schvalující osoby) nebo Kontaktní 
osoba bude informovat o svém záměru ukončit pracovní poměr, ukončit 
spolupráci s Vámi, ať již z jakéhokoli důvodu, nebo pokud již nebude mít 
nadále Vaše oprávnění účastnit se Programu (ať již z jakéhokoli důvodu); v 
takovém případě jste povinni sdělit skutečné či předpokládané datum této 
události. Pokud byla Karta vydána ve fyzické podobě, pak jste povinni Kartu 
od Držitele karty zajistit a buď ji zničit, nebo ji vrátit naší společnosti.

f. Pokud úplná přesná výše Transakce (s výjimkou Transakcí Firemní karty) 
nebude specifikována v okamžiku, kdy Vy nebo Uživatel účtu Transakci 
schválí, budete za plnou výši této Transakce i nadále odpovědní. Souhlas 
s Transakcí nebo její částí můžete udělit také ústně nebo ji potvrdit poté, 
co bude Transakce předložena ke zpracování. Schválené Transakce již  
nelze zrušit.

3. Nepovolené způsoby používání Karty
Jste povinni instruovat každého Uživatele účtu, aby nečinil nic z níže 
uvedeného:
i) sdělovat jakékoli údaje Karty nebo Kódy jakýmkoli osobám s výjimkou 

schvalování Transakce;
ii) umožnit jakékoli jiné osobě, aby Kartu nebo Kódy využívala, ať již k 

jakýmkoli účelům;
iii) vracet zboží nebo služby pořízené s pomocí Karty nebo Účtu proti 

refundaci v hotovosti. Se souhlasem Obchodního místa je možné zboží 
nebo služby uhrazené Kartou vrátit zpět Obchodnímu místu s tím, že 
platba bude refundována ve prospěch Karty;

iv) používat Karty k tomu, abyste od Obchodního místa získali hotovost za 
Transakci, která byla zaznamenána jako nákup;

v) získávat kredit na Účet s výjimkou refundací za zboží nebo služby, které 
byly předtím uhrazeny z Účtu;

vi) používat Kartu, pokud je Vaše společnost v úpadku, pokud byla zrušena, 
byl ustanoven nucený správce nebo likvidátor nebo pokud je společnost 
předmětem jakékoli jiné formy insolvenčního řízení, případně pokud se 
podle svého nejlepšího vědomí budete domnívat, že nebudete schopni 
uhradit jakékoli částky splatné naší společnosti podle této Smlouvy;

vii) používat Kartu, která nám byla nahlášena jako ztracená nebo ukradená, 
ledaže Vám poskytneme novou Kartu nebo nové údaje Účtu (v takovém 
případě jste povinni používat tyto nové údaje) nebo Vám jinak 
potvrdíme, že Účet nebo Kartu můžete znovu používat;
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xi) transfer a credit balance from another account with us to pay off the 
account without our prior agreement in each instance; and

xii) use the Card to purchase anything from a Merchant that You or any 
third party related to You have any ownership interest in, where such 
ownership interest does not include shares quoted on a recognised  
stock exchange.

4. Liability for Charges
Unless otherwise provided in this Agreement (for example in the "Liability 
for Unauthorised Charges" section (Section A, clause 11)), You are liable to  
us for all Charges incurred under any Programme; in respect to the Corporate 
Card Programme, the Liability for Charges is stipulated mainly in Section B.I 
clause 3 of these Terms and Conditions. 

5. Account Limits
a. We reserve the right to set an Account Limit at the time of the conclusion of 

the Agreement which is applicable to the Master Account or the aggregate 
of all or a subset of Accounts. This means that the maximum amount that 
can be outstanding at any time on the Master Account and/or such Accounts 
shall not exceed the Account Limit. 

b. We may impose or change Account Limits at any time. We will notify You 
either prior to or at the same time as any introduction of or change to an 
Account Limit. 

c. You agree to manage the Master Account in a way which ensures that Account 
Limits are not exceeded but will remain responsible for all Charges even where 
the Account Limit is exceeded.

d. You shall inform Account Users of any Account Limits agreed with us  
and that we may refuse Charges in the event that the Account Limit  
is exceeded. 

e. You shall regularly monitor and administer the Master Account. In particular, 
You shall set up internal guidelines and procedures to monitor the expenditure 
of Account Users in order to ensure that the Charges established with the 
Card do not exceed the Account Limit. 

6. Charge Approval 
We may require transactions on any Card or Account to be approved by us 
before they are accepted by a Merchant, Travel Booking Provider or Travel 
Service Provider. We may decline a transaction if contractual terms for 
execution of the transaction are not fulfilled, including (but not limited to) 
technical difficulties, security concerns, fraud or suspected fraud including 
unusual spending behaviour, your breach of contract or an increased 
possibility of non-payment, even if the Account Limit has not been exceeded. 
The Account User will be notified of any refusal by the Merchant, through 
the terminal or website on which the Card is used. Where possible, we will 
provide or make available to You at your request our reasons for any refusal 
for approval and let You know if there is anything You can do to rectify any 
factual errors that led to the refusal. You may contact us by telephone at  
+420 222 800 333 (or such other number advised by us to You or to 
Cardmember from time to time).

7. Statements and Queries
a. Statements will normally be provided or made available to You in the manner 

set out in Section B in respect of each billing period (intervals of one (1) 
month). Statements will only be provided or made available if there has been 
activity under the relevant Programme in the respective billing period. 

b. For the Corporate Card Programme, Statements for all Cards will be provided 
either to You or to Cardmembers, depending on what has been agreed 
between You and us.

c. Unless we agree otherwise, Statements will be made available through the 
Online Service.

d. You must ensure that Statements are reviewed for accuracy and completeness. 
You must inform us immediately if You or an Account User has a query about 
any Charge or other amount appearing in a Statement or any credit missing 
from the Statement. We will normally expect this to be within one (1) month 
of receipt of the Statement. If we request, You must promptly provide us with 
written confirmation of a query and any information we may reasonably 
require that relates to the query. 

e. You must settle each Statement in full in accordance with the payment terms 
applicable to the Programme(s) in which You participate as set out in this 
Agreement (Section A, clause 16 and Section B in respect of the relevant 
Programme(s)). 

f. Applicable to Business Travel Account Programmes only.
Claims in respect of unauthorised or incorrectly executed Charges or missing 
credits in a Statement will be excluded and can no longer be raised by You 
after a period of one (1) month from the Statement date. For the avoidance 
of doubt, You must settle any Charges in respect of which You have raised a 
query (other than under the Corporate Card Programme). If we determine 
that your query is valid, we will apply a credit to the relevant Account. Credits 
will appear on your Statement. 

g. If You fail to receive or access a Statement for any reason whatsoever, this 
shall not affect your obligation to make payment in accordance with the 
terms of this Agreement (Section A, clause 16 and Section B in respect of the 
relevant Programme(s)). You must contact us to obtain the relevant payment 
information by alternative means if You are unable to access or have not 
received a Statement.

8. Disputes with Merchants
We are not responsible for goods or services purchased with a Card. You 
must resolve disputes relating to goods and/or services charged to an Account 
directly with the Merchant or, in relation to the Business Travel Account, with 
the Travel Booking Provider or Travel Service Provider. Except as otherwise 
set out in this Agreement, You must continue to make payments in accordance 
with this Agreement even if You have a dispute with a Merchant or other 
provider of goods or services. 

9. Management Information Reports
On request, we may provide additional management information reports 
relating to Charges. We will notify You of any fees payable for such information 
when we receive your request.

10. Unauthorised Charges/Lost and Stolen or Otherwise Missing Cards, 
Misuse of an Account, Queries

a. You must tell us immediately if You believe or suspect that a transaction 
is unauthorised or has not been processed correctly or if a Card has been 
misappropriated, lost, stolen, not received, misused, or has been otherwise 
compromised, by telephone at +420 222 800 333 (or such other number 
advised by us to You or to Cardmember from time to time). You shall also 
instruct the Account Users to promptly do so.

b. You agree to provide us with all reasonable assistance to control fraudulent 
and unauthorised use of Cards, including but not limited to providing us with 
any information, declarations, affidavits, copies of any official police reports 
and/or other evidence in your possession or control that we may reasonably 
request. You agree that we may disclose details about your and Account User’s 
activities under the Programme to any relevant public authorities.

c. If You query a Charge or part thereof, we will place a temporary credit on 
a Master Account or Account in the amount of the queried Charge or part 
thereof while we investigate. If we determine that the queried Charge was 
authorised or that You are otherwise responsible for the queried Charge we 
will reverse the credit applied to the Account. 

d. If You have any complaints about your Master Account, Account or the service 
you have received from us, please contact our Customer Relations Department 
at American Express spol. s r.o., Na Příkopě 19, 117 19, Praha 1, 

11. Liability for Unauthorised Charges
You will not be liable for Charges where (i) they are not authorised by an 
Account User or by You; (ii) You provide evidence that the Charge was not 
authorised, if such evidence may be reasonably demanded; and (iii) You 
have raised a query with us in accordance with the “Statements and Queries” 
section of this Agreement (Section A, clause 7 or, for the Corporate Card 
Programme, in accordance with Section B I. clause 5) unless: 
i) You did not comply or ensure compliance by Account Users with the 

terms of the Agreement relevant to the Programme in which You 
participate, and such non-compliance was intentional, fraudulent, 
reckless or negligent on your part or such Account User; or 
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viii) používat Kartu, pokud byla pozastavena nebo zrušena nebo pokud 
uplynula doba platnosti Účtu, resp. doba platnosti uvedená na přední 
straně Karty;

ix) používat Kartu k jiným účelům než k nákupu zboží a/nebo služeb (nebo 
případně pro výběry hotovosti);

x) používat Karty k nákupům Zboží k dalšímu prodeji, ledaže takové 
transakce byly s naší společností předem dojednány;

xi) převádět kreditní zůstatek z jiného účtu vedeného naší společností na 
vyrovnání Účtu, pokud nedáme předem ke každému takovému převodu 
souhlas; a

xii) používat Kartu k nákupům na Obchodních místech, ve kterých máte 
Vy nebo třetí osoba propojená s Vámi obchodní podíl, přičemž tento 
obchodní podíl nezahrnuje akcie kótované na uznávané burze.

4. Odpovědnost za Transakce
Pokud nebude v této Smlouvě uvedeno jinak (např. v oddíle „Odpovědnost za 
neschválené Transakce“ [oddíl A, článek 11]), pak nesete vůči naší společnosti 
odpovědnost za veškeré Transakce uskutečněné v rámci jakéhokoli Programu; 
ohledně Programu firemních karet je odpovědnost za Transakce stanovena 
zejména v oddílu B I, článek 3 těchto podmínek.

5. Limity účtu
a. Vyhrazujeme si právo při uzavření Smlouvy stanovit Limit účtu. Tento Limit 

účtu se vztahuje k Hlavnímu účtu nebo v souhrnu ke všem Účtům, případně 
jen k některým vybraným Účtům. To znamená, že maximální dlužná částka 
na Hlavním účtu a/nebo na vybraných Účtech nesmí v jakémkoli okamžiku 
překročit Limit účtu.

b. Jsme oprávněni Limity účtu kdykoli nastavit nebo je změnit. V takovém 
případě Vás o této skutečnosti budeme informovat, a to buď předem, nebo v 
okamžiku zavedení Limitu účtu, resp. jeho změny.

c. Zavazujete se spravovat Hlavní účet způsobem, který zaručí, že nebude 
docházet k překračování Limitů účtu. Ponesete však i nadále odpovědnost 
za všechny Transakce, a to i v případě, že k překročení Limitu účtu dojde.

d. Jste povinni Uživatele účtu informovat o jakýchkoli Limitech účtu sjednaných 
s naší společností a o tom, že můžeme v případě překročení Limitu účtu 
Transakce zamítnout.

e. Jste povinni Hlavní účet spravovat a pravidelně jej sledovat. Zejména pak jste 
povinni zavést interní pravidla a postupy ke sledování výdajů Uživatelů účtu a 
tím zajistit, aby Transakce prováděné prostřednictvím Karty nepřekračovaly 
Limit účtu.

6. Autorizace Transakcí
Naše společnost může vyžadovat autorizaci transakcí na Kartě nebo Účtu 
ještě předtím, než dojde k uskutečnění Transakce na Obchodním místě, 
u Cestovní kanceláře nebo Dopravní společnosti. Transakci může naše 
společnost zamítnout v případě, že nebudou splněny smluvní podmínky pro 
uskutečnění Transakce, včetně (nikoli však výlučně) technických problémů, 
z bezpečnostních důvodů, z důvodu podvodného jednání nebo podezření 
na podvod včetně neobvyklých výdajů, porušení smlouvy z Vaší strany nebo 
z důvodu zvýšené pravděpodobnosti neuhrazení platby, a to i v případě, že 
nedošlo k překročení Limitu účtu. Uživatel účtu bude o jakémkoli zamítnutí 
Transakce informován Obchodním místem, prostřednictvím terminálu nebo 
internetové stránky, na které je Karta použita. Bude-li to možné, sdělíme Vám 
na Vaši žádost důvody, které nás vedly k zamítnutí autorizace, a budeme 
Vás informovat o veškerých krocích, které můžete podniknout k nápravě 
jakýchkoli faktických chyb, jež vedly k zamítnutí Transakce. Můžete nás 
kontaktovat na telefonním čísle +420 222 800 333 (nebo na takovém jiném 
čísle, které Vám nebo Držiteli karty případně sdělíme).

7. Výpisy a reklamace
a. Výpisy Vám budou obvykle poskytovány, resp. zpřístupňovány způsobem 

uvedeným v oddíle B, a to za každé zúčtovací období (rozmezí jednoho [1] 
měsíce). Výpisy se budou poskytovat, resp. zpřístupňovat pouze v případě, že v 
rámci příslušného Programu za dané zúčtovací období docházelo k nějakému 
pohybu na účtu.

b. V případě Programu firemních karet budou Výpisy za veškeré Karty 
poskytovány buď Vám, nebo Držitelům karty podle toho, jak bude znít dohoda 
mezi Vámi a naší společností.

c. Pokud se nedohodneme jinak, pak budou Výpisy zpřístupňovány 
prostřednictvím Služby online.

d. Jste povinni zajistit kontrolu přesnosti a úplnosti Výpisů. Jste povinni 
informovat naši společnost bez zbytečného prodlení, pokud Vy nebo Uživatel 
účtu ohledně nějaké Transakce či jiné částky uvedené na Výpise uplatňujete 
reklamaci nebo pokud se domníváte, že na Výpise nějaká kreditní částka 
chybí. Očekáváme, že taková reklamace bude zpravidla uplatněna do jednoho 
(1) měsíce od obdržení Výpisu. Na požádání jste povinni nám bez prodlení 
poskytnout písemné potvrzení reklamace včetně informací, které můžeme v 
souvislosti s reklamací přiměřeně požadovat.

e. Jste povinni každý Výpis uhradit v plné výši v souladu s platebními podmínkami 
vztahujícími se k Programu, do něhož jste zapojeni tak, jak je uvedeno v této 
Smlouvě (oddíl A, článek 16 a oddíl B ve vztahu k příslušnému Programu).

f. Platí pouze pro Program Účtu služebních cest
Nároky ohledně neschválených nebo nesprávně provedených Transakcí 
případně chybějících kreditních částek na Výpise budou vyloučeny a nejste 
oprávněni tyto nároky vznášet po uplynutí lhůty jednoho (1) měsíce ode dne 
vystavení Výpisu. Jste povinni vyrovnat veškeré Transakce, ohledně kterých 
jste uplatnili reklamaci (s výjimkou Programu firemních karet). Pokud 
dojdeme k závěru, že je Vaše reklamace oprávněná, připíšeme reklamovanou 
částku na příslušný Účet. Kreditní částky budou uvedeny na Výpise.

g. Pokud Výpis neobdržíte nebo k němu nebudete mít přístup, ať již z jakéhokoli 
důvodu, nebude mít tato skutečnost žádný vliv na Vaši povinnost provést 
platbu v souladu s podmínkami této Smlouvy (oddíl A, článek 16 a oddíl B 
ve vztahu k příslušnému Programu). Pokud Výpis neobdržíte nebo k němu 
nebudete mít přístup, pak jste povinni naši společnost kontaktovat jiným 
způsobem za účelem získání příslušných informací o platbě.

8. Spory s Obchodními místy
Za zboží či služby zakoupené prostřednictvím Karty neneseme žádnou 
odpovědnost. Jakékoli spory týkající se zboží a/nebo služeb uhrazených 
prostřednictvím Účtu jste povinni řešit přímo s Obchodním místem nebo, 
v případě Účtu služebních cest, přímo s Cestovní kanceláří nebo Dopravní 
společností. Pokud nebude v této Smlouvě uvedeno jinak, pak musíte platby 
provádět i nadále v souladu s touto Smlouvou, a to i tehdy, pokud vedete spor 
s Obchodním místem nebo jiným poskytovatelem zboží či služeb.

9. Manažerské přehledy
Na požádání můžeme poskytovat manažerské přehledy o provedených 
Transakcích. Po obdržení žádosti Vás budeme informovat o případných 
poplatcích účtovaných za poskytnutí těchto přehledů.

10. Neschválené Transakce, ztracené a ukradené či jinak postrádané Karty, 
zneužití Účtu, reklamace

a. Pokud se domníváte nebo máte podezření, že Transakce nebyla schválena 
nebo byla nesprávně zpracována, nebo pokud byla Karta zpronevěřena, 
ztracena, ukradena, nedošlo k jejímu doručení nebo byla jinak zneužita, pak 
jste povinni nás okamžitě informovat na telefonním čísle +420 222 800 333 
(nebo na takovém jiném čísle, které vám nebo Držiteli karty případně 
sdělíme). Dále jste také povinni dát příslušné instrukce Uživatelům účtu, 
aby učinili totéž.

b. V souvislosti s kontrolou podvodného a neoprávněného používání Karet se 
zavazujete poskytnout naší společnosti veškerou přiměřenou součinnost, a 
to včetně (nikoli však výlučně) poskytnutí informací, prohlášení, čestných 
prohlášení, kopií úředních policejních zpráv a /nebo jiných důkazů, které budete 
mít v držení nebo k dispozici a které můžeme oprávněně požadovat. Souhlasíte 
s tím, že jsme oprávněni všem příslušným státním úřadům zpřístupnit údaje o 
Vaší činnosti a činnosti Uživatele účtu v rámci daného Programu.

c. V případě, že budete uplatňovat reklamaci Transakce nebo její části, pak po 
dobu vyšetřování na Hlavní účet nebo Účet dočasně připíšeme částku ve 
výši reklamované Transakce (resp. její části). Pokud dojdeme k závěru, že 
reklamovaná Transakce byla Vámi schválena nebo že jste za reklamovanou 
Transakci jinak odpovědní, pak částku z Účtu opět odečteme. 

d. V případě jakýchkoli stížností ohledně Hlavního účtu, Účtu nebo služby, 
kterou Vám poskytla naše společnost, kontaktujte prosím naše oddělení péče 
o zákazníky na adrese American Express, spol. s r.o., Na Příkopě 19, 117 19 
Praha 1.
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ii) You or an Account User contributed to, was involved in, or benefited 
from the loss, theft or misuse of the Card; 

in which case, You may be liable for the full amount of the unauthorised 
Charge. 

12. Replacement Cards
a. If You or an Account User reports a Card as lost or stolen in accordance with 

the “Unauthorised Charges/Lost and Stolen or Otherwise Missing Cards, 
Misuse of an Account, Queries” section (Section A, clause 10), we will cancel 
the Card and issue a Replacement Card. If a lost or stolen Card (if issued in 
physical form) is subsequently found, You must ensure that it is cut into two 
or otherwise destroyed and not used anymore.

b. The Card is only valid for the time period stated on it. All Cards remain 
our property at all times. We, or anyone we ask on our behalf, including 
Merchants, may request that You or an Account User destroy Cards, for 
example, by cutting them up or returning them to us. We may also request 
another person, including Merchants to retain Cards on our behalf.

c. We may send a Replacement Card to the Cardmember before the current 
Card expires. 

d. We may cancel the Card and close the Account if the Cardmember does 
not use it for a period of twelve (12) months. If we do so, we will notify the 
Cardmember at least two (2) months prior to cancellation

13. Suspension of Cards and Accounts
a. We may immediately stop or suspend You or an Account User from using any 

Card, Master Account or Account, and suspend the services linked to a Card, 
on reasonable grounds related to: (i) the security of the Card, or Account; 
(ii) if we suspect unauthorised and/or fraudulent use based on, for example, 
a finding of suspicious transactions upon analysis of transaction data and 
loss events or in the event credit institutions or the police inform us of fraud 
cases or data breaches at third parties which may have compromised Account 
data or there is information that data has been tapped; (iii) a reasonable 
suspicion exists that You may not be able to pay us any amounts due under 
this Agreement in full and on time; or (iv) a significantly increased risk that 
a Cardmember Account may not be paid in full and on time by You or a 
Cardmember (as applicable). 
In these cases we will notify You before we stop or suspend use or immediately 
afterwards unless such notification would frustrate the purpose of suspension 
of any Card, Master Account or Account or if it is contrary to applicable laws. 
We will, where possible under applicable laws, tell You the reasons for our 
decision. Please refer to the "Communications with You and the Programme 
Administrator" section of this Agreement (Section A, clause 21) for details 
of how we will tell You.

b. For the avoidance of doubt, the Agreement will continue in effect 
notwithstanding the suspension of any Card or Account, and subject to the 
"Liability for Charges" section of this Agreement (Section A, clause 4 or 
Section B I. clause 3 in respect of the Corporate Card Programme) You will 
be responsible for all Charges as set out in this Agreement and for complying 
with the terms and conditions of this Agreement. 

c. We will remove the suspension on the Card or Account when the reasons 
for the suspension have ceased to exist. You may tell us by telephone, using 
the telephone number set out in the “Unauthorised Charges/Lost and Stolen 
or Otherwise Missing Cards, Misuse of an Account, Queries” section of 
this Agreement (Section A, clause 10) when You believe the reasons for the 
suspension have ceased to exist.

14. Use of Online Services
a. You must ensure that access to the Online Services is restricted to the 

Programme Administrator(s) and any Account Users You reasonably consider 
require access. You must ensure that these individuals only access the Online 
Service via our web site, http://www.americanexpress.com/czech, using the 
assigned Security Information. 

b. We may introduce fees and additional terms of use relating to the Online 
Service or make changes to terms in accordance with Section A, clause 31 
of this Agreement. 

c. You are responsible for obtaining and maintaining your own compatible 
computer system, software, and communications lines required to properly 
access the Online Service. We have no responsibility or liability in respect of 
your software or equipment.

d. You are responsible for all telecommunications and similar charges incurred 
by You in accessing and using the Online Service.

e. We will not be responsible for any misuse of the Online Service by You, 
your Programme Administrator(s), Account Users or anyone else, nor for 
disclosure of confidential information by us through the Online Services 
where You, the Programme Administrator or any Account User has disclosed 
the Security Information for any reason. 

f. We may terminate or suspend the use of an Online Service at any time.  
We will give You prior notice of any withdrawal or suspension of the 
Online Service in accordance with the “Changes” section of this Agreement  
(Section A, clause 31) except: (i) in circumstances beyond our control; (ii) in 
the event of suspicion of unauthorised use or breach of the terms of use for 
an Online Service; or (iii) for security reasons. 

g. We will not be responsible if any information to be made available via the 
Online Service is not available or is inaccurately displayed due to systems 
failure, interruptions in the communications systems or other reasons outside 
of our control.

h. Specific terms and conditions for the Online Services for Cardmembers for 
the Corporate Card Programme are set out in the Cardmember Terms. 

15. Charges in a Foreign Currency
a. If an Account User makes a Charge in a currency other than the Billing 

Currency, that Charge will be converted into the Billing Currency. The 
conversion will take place on the date the Charge is processed by us, which 
may not be the same date on which the Charge was made as it depends on 
when the Charge was submitted to us. If the Charge is not in U.S. dollars, 
the conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge 
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into 
the Billing Currency. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted 
directly into the Billing Currency. 

b. Unless a specific rate is required by applicable law, You understand and agree 
that the American Express treasury system will use conversion rates based 
on interbank rates that it selects from customary industry sources on the 
business day prior to the processing date (the “American Express Exchange 
Rate”), to which a non- Billing Currency fee as set out in the List of Fees and 
Commissions will be applied.

c. If Charges are converted by third parties prior to being submitted to us, any 
conversions made by those third parties will be at rates set by such third 
parties and may include a commission selected by them. In such cases, we 
will consider the transaction as a Billing Currency transaction and accept the 
conversion performed by the third party without charging a conversion fee. 
You may however be liable for a conversion fee charged by the third party 
please ask them for details of any fees they apply.

d. The American Express Exchange Rate is set daily. Any changes in the 
American Express Exchange Rate will be applied immediately and without 
notice. The rate charged is not necessarily the rate available on the date of 
the transaction as the rate applicable is determined by the date on which the 
Merchant, Travel Booking Provider or ATM operator, in the case of Cards 
which can be used at ATMs, submits a Charge to us which may not be the 
date on which the transaction is authorised. You may contact us by telephone 
or email to obtain American Express Exchange Rate for the respective day. 

16. Payment
a. All Charges shown on a Statement are due and payable to us in full in the 

Billing Currency of the respective Account on the date set out on your 
monthly Statement. Failure to pay on time and in full is a material breach 
of this Agreement. 

b. If we accept a payment made in any other currency than the Billing Currency, 
the currency conversion will delay the credit to the relevant Account and 
may involve the charging of currency conversion fees in accordance with 
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11. Odpovědnost za neschválené transakce 
Neponesete odpovědnost za Transakce, (i) které nejsou schválené Uživatelem 
účtu nebo Vámi; (ii) ohledně kterých předložíte důkaz o tom, že Transakce 
nebyla schválena, pokud takový důkaz může být rozumně požadován; a  
(iii) ohledně kterých jste nám předložili reklamaci v souladu s oddílem 
„Výpisy a reklamace“ (oddíl A, článek 7, nebo pro Program firemních karet 
v souladu s oddílem B I, článek 5), ledaže:
i) jste nedodrželi nebo jste nezajistili, aby Uživatelé účtu dodrželi podmínky 

této Smlouvy odpovídající Programu, jehož jste účastníkem, a takovéto 
nedodržení bylo z Vaší strany nebo ze strany takového Uživatele účtu 
úmyslné, podvodné, z nepozornosti nebo z nedbalosti; nebo

ii) jste Vy nebo Uživatel účtu ke ztrátě, krádeži nebo zneužití Karty přispěli, 
byli jste do takové činnosti zapojeni nebo z ní měli prospěch.

V takovém případě můžete nést odpovědnost za celou výši neschválené 
Transakce.

12. Náhradní karty
a. Pokud Vy nebo Uživatel účtu nahlásí Kartu jako ztracenou nebo odcizenou 

v souladu s oddílem „Neschválené transakce, ztracené a ukradené či jinak 
postrádané Karty, zneužití Účtu, reklamace“ (oddíl A, článek 10), pak Kartu 
zrušíme a vydáme Náhradní kartu. Pokud bude ztracená nebo odcizená Karta 
(vydaná ve fyzické podobě) posléze nalezena, jste povinni zajistit, že bude 
přestřižena či jinak zničena a nebude nadále používána.

b. Karta je platná pouze po dobu platnosti uvedené na Kartě. Veškeré Karty 
zůstávají po celou dobu majetkem naší společnosti. Naše společnost nebo jiné 
námi pověřené osoby včetně Obchodního místa mohou požadovat, abyste Vy 
nebo Uživatel účtu Karty zničili, např. přestřižením nebo vrácením Karty naší 
společnosti. Také můžeme požádat jinou osobu včetně Obchodního místa, 
aby Karty zadržela naším jménem.

c. Jsme oprávněni zaslat Držiteli karty Náhradní kartu před uplynutím platnosti 
současné Karty.

d. V případě, že Karta nebude po dobu alespoň dvanácti (12) měsíců využívána, 
jsme oprávněni zrušit Kartu a uzavřít Účet. Pokud zrušíme Kartu nebo 
uzavřeme Účet, budeme Vás o této skutečnosti informovat alespoň dva (2) 
měsíce předem.

13. Pozastavení Karet a Účtů
a. Jsme oprávněni s okamžitou platností Vám nebo Uživateli účtu ukončit nebo 

pozastavit používání Karty, Hlavního účtu nebo Účtu a pozastavit poskytování 
služeb spojených s Kartou, a to v odůvodněných případech týkajících se:  
(i) zabezpečení Karty nebo Účtu; (ii) pokud máme podezření na neoprávněné 
a/nebo podvodné používání, které se zakládá např. na zjištění podezřelých 
transakcí vyplývajících z analýzy transakčních dat, při ztrátě nebo pokud nás 
úvěrové instituce nebo policie budou informovat o případech podvodu nebo 
narušení ochrany údajů u třetích osob, pokud takové údaje mohly obsahovat 
údaje o Účtu nebo pokud dostaneme informaci, že došlo k narušení údajů;  
(iii) pokud existuje vážné podezření, že nebudete schopni uhradit částky 
splatné podle této Smlouvy v plné výši a včas; nebo (iv) v případě výrazně 
zvýšeného rizika, že Vy nebo Držitel karty nebudete schopni Účet držitele 
karty vyrovnat v plné výši a včas.
V těchto případech Vás budeme informovat, a to buď předtím, nebo 
bezprostředně poté, co ukončíme nebo pozastavíme používání Karty, resp. 
Účtu, ledaže by takové oznámení zmařilo účel pozastavení Karty, Hlavního 
účtu nebo Účtu, případně pokud je takové jednání v rozporu s platnou 
právní úpravou. Bude-li to podle platné právní úpravy možné, sdělíme Vám 
důvody našeho rozhodnutí. Pro více informací o způsobu sdělení viz oddíl 
„Komunikace s Vámi a Kontaktní osobou“ této Smlouvy (oddíl A, článek 21).

b. Pro vyloučení pochyb se uvádí, že tato Smlouva bude i nadále platná a účinná 
bez ohledu na pozastavení používání Karty nebo Účtu a s výhradou oddílu 
„Odpovědnost za Transakce“ této Smlouvy (oddíl A, článek 4, nebo oddíl B I, 
článek 3 v případě Programu firemních karet) nadále ponesete odpovědnost 
za veškeré Transakce tak, jak je uvedeno v této Smlouvě, i za dodržování 
podmínek této Smlouvy.

c. Pominou-li důvody pozastavení práva používat Kartu nebo Účet, pak Vaše 
právo používat Kartu nebo Účet obnovíme. V případě, že se domníváte, že 

důvody pozastavení práva používat Kartu již pominuly, můžete nás o této 
skutečnosti informovat telefonicky na telefonním čísle uvedeném v oddíle 
„Neschválené Transakce, ztracené a ukradené či jinak postrádané Karty, 
zneužití Účtu, reklamace“ této Smlouvy (oddíl A, článek 10).

14. Používání Služby online
a. Jste povinni zajistit, aby se přístup ke Službě online omezil na Kontaktní 

osoby a na ty Uživatele účtu, u nichž se domníváte, že přístup k těmto službám 
potřebují. Jste povinni zajistit, aby tyto osoby měly přístup ke Službě online 
pouze přes naše internetové stránky http://www.americanexpress.com/czech 
a aby využívaly přidělené Přihlašovací údaje. 

b. Jsme oprávněni zavést poplatky či další podmínky používání Služby online 
nebo podmínky měnit v souladu s oddílem A, článek 31 této Smlouvy.

c. Máte povinnost pořídit si vlastní kompatibilní počítačový systém, software a 
komunikační linky nezbytné pro řádný přístup ke Službě online a provádět 
jejich údržbu. V souvislosti s Vaším softwarem a dalším vybavením neneseme 
žádnou odpovědnost.

d. Máte povinnost hradit veškeré telekomunikační a jiné obdobné poplatky, které 
Vám budou naúčtovány za přístup ke Službě online a za využívání této služby.

e. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud bude Služba online zneužita Vámi, 
Vaší Kontaktní osobou, ze strany Uživatelů účtu či jakoukoli jinou osobou, ani 
neneseme odpovědnost za zpřístupnění důvěrných informací prostřednictvím 
Služby online v případě, že jste Vy, Kontaktní osoba nebo kterýkoli Uživatel 
účtu z jakéhokoli důvodu zpřístupnili Přihlašovací údaje.

f. Jsme oprávněni používání Služby online kdykoli ukončit nebo pozastavit. Na 
ukončení nebo pozastavení Služby online Vás předem upozorníme v souladu 
s oddílem „Změny“ této Smlouvy (oddíl A, článek 31), avšak s výjimkou  
(i) případů, které jsou mimo naši kontrolu; (ii) pokud budeme mít podezření 
na neoprávněné používání nebo porušování podmínek používání Služby 
online; nebo (iii) z bezpečnostních důvodů.

g. Neponeseme žádnou odpovědnost, pokud informace, které mají být 
zpřístupněny prostřednictvím Služby online, nebudou dostupné nebo se 
budou zobrazovat nesprávně, a to z důvodu systémových chyb, výpadků 
komunikačních systémů či z jiných důvodů mimo naši kontrolu.

h. Specifické podmínky Služby online pro Držitele karet v rámci Programu 
firemních karet jsou uvedeny v Podmínkách pro Držitele karty. 

15. Transakce v cizích měnách
a. Transakce provedená v jiné než Zúčtovací měně bude na Zúčtovací měnu 

převedena. K převodu dojde ke dni, kdy bude Transakce zpracována naší 
společností, což nemusí být ve stejný den, kdy byla uskutečněna, neboť záleží 
na tom, kdy nám bude Transakce předložena ke zpracování. Pokud Transakce 
není provedena v amerických dolarech, pak se převod provede za pomoci 
amerických dolarů, a to tak, že se částka Transakce převede na americké 
dolary a poté z amerických dolarů na Zúčtovací měnu. Transakce provedená 
v amerických dolarech bude převedena přímo na Zúčtovací měnu.

b. Pokud platná právní úprava nevyžaduje použití konkrétního směnného kurzu, 
berete na vědomí a souhlasíte s tím, že bude finanční systém společnosti 
American Express využívat směnné kurzy na základě mezibankovních 
sazeb vybraných z obvyklých finančních zdrojů k datu předcházejícímu dni 
zpracování (označovaný jako „Referenční směnný kurz“), který se zvyšuje 
jednorázově o poplatek dle Sazebníku poplatků.

c. Pokud jsou Transakce před tím, než jsou nám předány ke zpracování, 
převáděny třetími stranami, tyto třetí strany tak činí za použití sazeb, které 
samy volí a které mohou zahrnovat i jejich provizi. V takovém případě 
budeme považovat Transakci za Transakci v Zúčtovací měně a budeme 
akceptovat převod provedený třetí stranou, aniž bychom účtovali poplatek 
za převod. Můžete však být povinni uhradit poplatek za převod účtovaný 
třetí  osobou. O výši případných poplatků se informujte přímo u těchto 
třetích osob.

d. Referenční směnný kurz se stanovuje každý den. Jsme oprávněni jakékoli 
změny Referenčního směnného kurzu uplatnit ihned a bez oznámení. 
Účtovaný kurz se nemusí shodovat s kurzem vyhlášeným ke dni uskutečnění 
Transakce, protože závisí na tom, kdy nám Obchodní místo, Cestovní kancelář 
nebo provozovatel bankomatu (v případě Karet, které je možné používat pro 
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the “Charges in a Foreign Currency” section of this Agreement (Section A, 
clause 15).

c. Charges may be payable for late payments in accordance with the  
Specific Terms.

d. Payments will be credited to the relevant Account when received, cleared 
and processed by us. The time for payments to reach us for clearing and 
processing depends on the payment method, system and provider used to 
make payment to us. You must allow sufficient time for us to receive, clear 
and process payments by the due date.

e. Acceptance of late payments, partial payments or any payment marked as 
being payments in full or as being a settlement of a dispute will not affect 
or vary any of our rights under this Agreement or under applicable law to 
payment in full.

f. We do not pay any interest on positive balances on an Account. 
17. Recurring Charges
a. In order to avoid potential disruption of Recurring Charges and the provision 

of goods or services by the Merchant or Travel Booking Provider (for the 
Business Travel Account Programme) in the case of a Replacement Card 
or Card being cancelled, You must contact the Merchant and provide 
Replacement Card information or make alternate payment arrangements. 

b. Recurring Charges may be charged to a Replacement Card without notice 
to You in which case You and/or, for the Corporate Card Programme only, 
the Cardmember are responsible for any such Recurring Charges but please 
note that we do not provide Replacement Card information (such as Card 
number and Card expiry date) to all Merchants or Travel Booking Providers 
(for the Business Travel Account Programme).

c. To stop Recurring Charges being billed to a Card, You, or for the Corporate 
Card Programme only the Cardmember, must advise the Merchant or Travel 
Booking Provider (for the Business Travel Account Programme) in writing 
or in another way permitted by the Merchant or Travel Booking Provider.

18. Insurance
For certain Programmes, You, the Cardmembers and the Travel Users may 
benefit from insurance taken out by us with third party insurance providers. 
The continuing provision, scope and terms of the insurance benefits may 
be changed or cancelled by us or the third party insurance provider at any 
time during the term of this Agreement. We will give You at least sixty (60) 
days advance notice of any detrimental changes to or cancellation of the 
insurance benefits.

19. Confidentiality
a. All business or professional secrets or other information disclosed or supplied 

by one party to the other party must be kept confidential except as necessary 
for the proper performance of the respective Programme(s) or as otherwise 
expressly provided in this Agreement or agreed between us in writing.

b. Any confidential information may be used by either party for any purpose 
or disclosed to any person to the extent that it is public knowledge at the 
time of disclosure through no fault of either party or to the extent that the 
disclosing party is required to disclose the confidential information pursuant 
to unambiguous requirements of applicable law or a legally binding order of 
a court or governmental or other authority or regulatory body.

c. Each party shall treat this Agreement as confidential and must not disclose 
any of its content to any third party without the other party’s prior written 
consent unless required by court order, applicable law, regulation or any 
relevant regulatory or supervisory authority. 

d. Notwithstanding this clause 19, we shall be entitled to disclose this Agreement 
to a potential purchaser (for example in the event of an assignment or business 
transfer pursuant to the "Assignment" section of this Agreement (Section A, 
clause 29)), subject to us entering into a non-disclosure agreement with such 
purchaser. We reserve the right to provide our standard terms and conditions 
to clients or prospective clients including placing those terms and conditions 
on our website.

e. We may transfer any information (including confidential information) 
we hold about You or regarding any Account to our Affiliates, including 
our and their processors and suppliers in order to support the operation 

of the respective Programme(s) worldwide or to a third party pursuant to 
the "Assignment" section of this Agreement (Section A, clause 29). We shall 
impose appropriate duties of confidentiality on such companies.

f. We reserve the right, at our sole discretion, to provide information regarding 
You, any Account and payment history to credit reference agencies. 

g. The provisions of this clause shall survive for a period of five years from 
termination of this Agreement. 

20. Data Protection 
a. Notwithstanding the confidentiality provisions in this Agreement, You 

understand and agree that we will:
i) disclose information about You, your directors, employees, contractors, 

Programme Administrators, Cardmembers and Travel Users to the extent 
necessary to operate the respective Programme(s), to computerised 
reservation systems, to suppliers of goods and/or services, to Travel 
Booking Providers and Travel Service Providers and to our Affiliates 
(and their appointed representatives), within the European Union (“EU”) 
and to countries outside of the EU, and receive such information from 
these parties for the operation by us of the respective Programme(s) and 
to follow up on the contractual requests by our customers;

ii) disclose information about You, your directors’, employees’, contractors’, 
Programme Administrators’, Cardmembers’ and Travel Users’ use of 
the respective Programme(s) to your bank or other payment service 
providers or payment systems selected by You to the extent necessary to 
permit the invoicing of and payment for the respective Programme(s);

iii) use, process, and analyse information about how You, your directors, 
employees, contractors, Programme Administrators, Cardmembers 
and Travel Users use the Programme(s) to develop reports that may 
enable You to maintain effective procurement policies, travel policies 
and procedures. The information used to develop these reports may 
be obtained from specified sources such as computerised reservation 
systems, airlines, and other suppliers of goods and/or services and from 
our and our Affiliates’ appointed representatives, licensees, agents and 
suppliers. We use advanced technology and well-defined employee 
practices to help ensure that your and your directors’, employees’, 
contractors’, Programme Administrators’, Cardmembers’ and Travel 
Users’ information is processed promptly, accurately and in confidence. 
We will treat these reports as your confidential information under the 
"Confidentiality" section of this Agreement (Section A, clause 19), and 
reserve the right to destroy any copies we may have of these reports at 
any time;

iv) keep information about You and your directors, employees, contractors, 
Programme Administrators, Cardmembers and Travel Users only for so 
long as is appropriate for the purposes of this Agreement or as required 
by applicable law; 

v) exchange information about You, your directors, employees, contractors 
and Programme Administrators with fraud prevention agencies. If any 
of these persons gives us false or inaccurate information and we suspect 
fraud, this may be recorded. These records may be used by us and other 
organisations to trace debtors, recover debts, prevent fraud, manage 
the person’s accounts or insurance policies and to make decisions 
about offering products such as credit and related services and motor, 
household, life and other insurance products to such person or any other 
party with a financial association with the person; and

vi) undertake all the above both within and outside the EU. This includes 
processing your, your directors’, employees’, contractors’, Programme 
Administrators’, Cardmembers’ and Travel Users’ information in 
the United States of America and other countries outside the EU in 
which data protection laws are not as comprehensive as in the EU. We 
undertake that we have taken and will always take appropriate steps 
to ensure your, your directors’, employees’, contractors’, Programme 
Administrators’, Cardmembers’ and Travel Users’ information will 
have the same protection in the United States of America and the other 
countries outside the EU as such information would have within the EU.
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výběry z bankomatu) předloží danou Transakci ke zpracování, což nemusí 
být tentýž den, kdy bude Transakce schválena. Referenční směnný kurz pro 
příslušný den Vám sdělíme na základě telefonického nebo e-mailového dotazu.

16. Platební podmínky
a. Veškeré Transakce uvedené na Výpise musejí být naší společnosti uhrazeny 

v plné výši v Zúčtovací měně příslušného Účtu, a to ke dni uvedenému na 
měsíčním Výpise. Pokud nebude částka uhrazena včas a v plné výši, pak se 
tato skutečnost bude považovat za závažné porušení této Smlouvy.

b. Pokud akceptujeme platbu v jiné než Zúčtovací měně, pak se v důsledku 
převodu zpozdí připsání částky na příslušný Účet. Za převod může být 
účtován poplatek v souladu s oddílem „Transakce v cizích měnách“ této 
Smlouvy (oddíl A, článek 15).

c. Za pozdní platby je možné účtovat smluvní pokutu v souladu se  
Specifickými podmínkami.

d. Platby budou připsány na příslušný Účet poté, co je obdržíme, zaúčtujeme 
a zpracujeme. Doba nezbytná k zaúčtování a zpracování závisí na způsobu 
úhrady, systému a poskytovateli, který platbu provádí. Jste povinni poskytnout 
nám dostatek času k tomu, abychom mohli příslušnou platbu obdržet, 
zaúčtovat a zpracovat před datem splatnosti.

e. Přijetí pozdní či částečné platby nebo platby označené jako platba v plné 
výši či platba určená na urovnání sporu nebude mít žádný vliv na naše práva 
podle této Smlouvy nebo podle platné právní úpravy, ani se tím naše práva 
nijak nezmění.

f. Za kladné zůstatky na Účtu nepřipisujeme žádné úroky.
17. Opakované transakce
a. Abyste při vydání Náhradní karty nebo zrušení Karty předešli případným 

potížím při Opakovaných transakcích a poskytování zboží či služeb ze strany 
Obchodního místa nebo Cestovní kanceláře (v případě Programu Účtu 
služebních cest), jste povinni Obchodní místo kontaktovat a poskytnout  
mu informace o Náhradní kartě, případně se dohodnout na jiných  
platebních podmínkách.

b. Opakované transakce je možné připisovat na vrub Náhradní karty, aniž 
bychom Vás o této skutečnosti museli informovat; v takovém případě 
za Opakované transakce odpovídáte Vy a/nebo Držitel karty (v případě 
Programu firemních karet). Upozorňujeme však na to, že neposkytujeme 
Obchodním místům ani Cestovním kancelářím (v případě Programu Účtu 
služebních cest) žádné informace o Náhradní kartě (jako např. číslo Karty a 
datum její platnosti). 

c. Pokud si přejete ukončit účtování Opakovaných transakcí na vrub Karty, 
musíte Vy nebo (v případě Programu firemních karet) Držitel karty o této 
skutečnosti Obchodní místo nebo Cestovní kancelář (v případě Programu 
Účtu služebních cest) vyrozumět písemně nebo jiným způsobem povoleným 
ze strany Obchodního místa nebo Cestovní kanceláře. 

18. Pojištění
U některých Programů máte Vy, Držitelé karet a Cestující právo využívat 
výhody z pojištění, které naše společnost uzavřela s pojistitelem z řad třetích 
osob. V průběhu doby trvání této Smlouvy mohou být kdykoli provedeny 
změny, případně i úplné zrušení poskytování pojistného plnění, jeho rozsahu a 
podmínek, ať již z naší strany nebo ze strany pojistitele. O jakýchkoli změnách, 
které budou mít negativní vliv na pojistné plnění, případně o jeho úplném 
zrušení Vás budeme informovat alespoň šedesát (60) dnů předem. 

19. Důvěrnost informací
a. Veškerá obchodní či profesní tajemství nebo jiné informace zpřístupněné 

či poskytnuté jednou stranou druhé smluvní straně musejí být zachovány v 
tajnosti, pouze s výjimkou případů nezbytných pro řádný chod příslušného 
Programu, nebo bude-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak či dohodnou-
li se strany písemně na jiném ujednání. 

b. Jakékoli důvěrné informace může kterákoli strana použít pro jakékoli účely 
nebo je může zpřístupnit jakékoli osobě za předpokladu, že v okamžiku 
zpřístupnění jsou informace veřejně známé, a to z jiného důvodu než v 
důsledku zavinění kterékoli ze stran, případně pokud je příslušná strana 
povinna zpřístupnit důvěrné informace na základě jednoznačného požadavku 
příslušného zákona či pravomocného rozhodnutí soudu nebo státního či 
jiného úřadu nebo regulačního orgánu.

c. Každá ze stran má povinnost považovat tuto Smlouvu za důvěrnou a bez 
předchozího písemného souhlasu druhé strany není oprávněna zpřístupnit 
její obsah třetím osobám, ledaže se takové zpřístupnění vyžaduje na základě 
rozhodnutí soudu, příslušného zákona či předpisu nebo z rozhodnutí 
příslušného regulačního či dozorčího orgánu.

d. Bez ohledu na ustanovení tohoto článku 19 jsme oprávněni zpřístupnit 
tuto Smlouvu potenciálnímu kupujícímu (např. v případě postoupení nebo 
převodu obchodního podílu podle oddílu „Postoupení“ této Smlouvy [oddíl A,  
článek 29]). V takovém případě jsme povinni uzavřít s daným kupujícím 
dohodu o zachování mlčenlivosti. Vyhrazujeme si právo poskytnout klientům, 
resp. potenciálním klientům naše standardní všeobecné podmínky včetně 
umístění těchto podmínek na našich internetových stránkách.

e. Jsme oprávněni převést jakékoli informace (včetně důvěrných informací), 
které o Vás nebo o Účtu evidujeme, na naše Spřízněné osoby, včetně našich 
i jejich zpracovatelů a dodavatelů, za účelem chodu příslušného Programu 
v celosvětovém měřítku, nebo i na třetí osoby podle oddílu „Postoupení“  
této Smlouvy (oddíl A, článek 29). Tyto společnosti budou vázány  
povinností mlčenlivosti.

f. Vyhrazujeme si právo podle svého výhradního uvážení poskytnout informace 
o Vás, Účtu a platební historii úvěrovým registrům.

g. Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti a účinnosti po dobu pěti let 
od ukončení této Smlouvy.

20. Ochrana údajů
a. Bez ohledu na ustanovení o důvěrném charakteru informací uvedená v této 

Smlouvě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že naše společnost:
i) zpřístupní informace o Vás, Vašich statutárních zástupcích, zaměstnancích, 

kontraktorech, Kontaktních osobách, Držitelích karet a Cestujících v 
rozsahu nezbytném pro činnost příslušného Programu počítačovým 
rezervačním systémům, dodavatelům zboží a/nebo služeb, Cestovním 
kancelářím a Dopravním společnostem, jakož i našim Spřízněným 
osobám (a jejich zmocněným zástupcům), a to v rámci Evropské unie 
(dále jen „EU“) i mimo EU. Naše společnost bude dále získávat informace 
od těchto osob, abychom mohli zajistit chod příslušného Programu a 
reagovat na smluvní požadavky našich zákazníků;

ii) zpřístupní Vaší bance nebo jiným poskytovatelům peněžních služeb 
nebo Vámi zvoleným peněžním systémům informace o tom, jak Vy, Vaši 
statutární zástupci, zaměstnanci, kontraktoři, Kontaktní osoby, Držitelé 
karet a Cestující příslušný Program využíváte, a to v rozsahu nezbytném 
pro fakturaci a úhradu příslušného Programu;

iii) bude používat, zpracovávat a analyzovat informace o tom, jak Vy, 
Vaši statutární zástupci, zaměstnanci, kontraktoři, Kontaktní osoby, 
Držitelé karet a Cestující využíváte Program, a to za účelem sestavování 
přehledů, které by Vám mohly pomoci při dodržování účinné nákupní 
politiky, cestovní politiky a postupů. Informace použité k sestavení 
těchto přehledů mohou pocházet z konkrétních zdrojů, jako např. z 
počítačových rezervačních systémů, od leteckých společností či jiných 
dodavatelů zboží a/nebo služeb a od zmocněných zástupců, držitelů 
licence, agentů a dodavatelů naší společnosti nebo našich Spřízněných 
osob. Naše společnost využívá nejnovější technologie a přesně definované 
zaměstnanecké postupy, abychom pomohli zajistit, že informace o Vás, 
Vašich statutárních zástupcích, zaměstnancích, kontraktorech, Kontaktních 
osobách, Držitelích karet a Cestujících budou zpracovávány rychle, přesně 
a důvěrně. Tyto přehledy budeme považovat za důvěrné informace ve 
smyslu oddílu „Důvěrnost informací“ této Smlouvy (oddíl A, článek 19). 
Vyhrazujeme si právo jakékoli kopie těchto přehledů kdykoli zničit;

iv) bude uchovávat informace o Vás, Vašich statutárních zástupcích, 
zaměstnancích, kontraktorech, Kontaktních osobách, Držitelích karet 
a Cestujících pouze po dobu, která bude vhodná pro účely této Smlouvy 
nebo v souladu s požadavky příslušných zákonů;

v) bude předávat údaje o Vás, Vašich statutárních zástupcích, zaměstnancích, 
kontraktorech a Kontaktních osobách úřadům zabývajícím se prevencí 
podvodů. Pokud nám kterákoli z těchto osob poskytne nepravdivé 
nebo nepřesné informace a pokud budeme mít podezření na podvodné 
jednání, bude tato skutečnost zaznamenána. Záznamy můžeme 
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b. Unless Programme Administrators, Cardmembers and Travel Users are 
your employees, You must obtain their unambiguous, specific and informed 
consent to the use of their personal data as set out above except where these 
persons have already provided their consent directly to us, for example, 
by agreeing to the Cardmember Terms for Corporate Card Programme or 
through consents on forms they may execute and submit to us in connection 
with the respective Programme(s). 

c. You agree:
i) to ensure that the transmission of data to us by You, especially for 

creation of reports pursuant to this clause complies with all applicable 
laws, especially data protection laws in the EU, and that You are entitled 
to such transmission.

ii) to use the reports You receive from us in accordance with this clause 
exclusively in compliance with all applicable laws, especially data 
protection laws in the EU.

21. Communications with You and the Programme Administrator
a. Communications will be provided or made available by post, electronically, 

e-mail, SMS, insertion of the relevant note in the Statement (or Statement 
insert) or via the Online Service (or through links on webpages accessible 
via the Online Service). 

b. We may communicate with You through a Programme Administrator by 
telephone, post, electronically, e-mail, SMS, insertion of the relevant note 
in the Statement or via the Online Service (or through links on webpages 
accessible via the service) if established by us in future. A Communication 
to a Programme Administrator will be deemed to be a Communication from 
us to You. 

c. In relation to the Corporate Card Programme, we may communicate with 
a Cardmember through a Programme Administrator. You must ensure that 
Communications from or to a Cardmember via the Programme Administrator 
are forwarded immediately to us or the relevant Cardmember respectively. 

d. We shall treat any requests, instructions or notices from the Programme 
Administrator in connection with the Programme, the Accounts, and the 
Agreement (whether by email, the Online Service, post, fax or otherwise) as 
a request, instruction or notice from You. You agree to be bound by any such 
requests, instructions or notices made to us by a Programme Administrator. 
You shall ensure that all Programme Administrators comply with their 
obligations hereunder. 

e. You must keep us up to date with your and any Programme Administrators’ 
names, email addresses, postal mailing addresses and phone numbers and 
other contact details for delivering Communications under this Agreement. 
Where there is a new Programme Administrator You shall certify the 
designation of such Programme Administrator in writing. We shall not be 
responsible for any fees or Charges or any other damage suffered by You, if 
You fail to inform us about any changes to such contact details.

f. If we have been unable to deliver any Communication for reasons that are 
attributable to You or a Communication has been returned after attempting 
to deliver it via an address or telephone number previously advised to us, 
we may stop attempting to send Communications to You until we receive 
accurate contact information. It is your responsibility to inform Us of any 
change in your contact information. Our action or inaction does not limit 
your obligations under this Agreement. All deliveries to the address most 
recently stated to us are considered to have been delivered to You.

g. All electronic Communications that we make available including Statements 
will be deemed to be received on the day that we send the notification by 
e-mail or post the Communication online even if You do not access the 
Communication on that day. 

h. You must inform us of any changes to other information previously provided 
to us particularly the information on Application Forms. 

22. Your Representations, Warranties and Undertakings 
In relation to all Cards, You represent, warrant and undertake that:
i) You will use the Accounts only for your business purposes and will 

instruct Account Users to do so; and
ii) You are not a microenterprise according to the definition referenced 

in the PSA. 

23. Limitation of Our Liability
a. Nothing in this Agreement shall limit or exclude any liability of any party:

i) for death or personal injury caused by the negligence of a party or its 
employees, agents or subcontractors;

ii) for any fraud or fraudulent misrepresentation; and
iii) to the extent such limitation or exclusion is not permitted by  

applicable law.
b. Subject to (a) above, we will not be responsible or liable to You or any third 

party for any loss or damage arising, whether in contract, tort (including 
negligence) or otherwise in relation to:
i) delay or failure by a Merchant, a Travel Booking Provider or a Travel 

Service Provider to accept a Card, the imposition by a Merchant or by 
the Travel Booking Provider or a Travel Service Provider of conditions 
on the use of the Card or the manner of a Merchant’s or of the Travel 
Booking Provider’s or a Travel Service Provider’s acceptance or non-
acceptance of the Card;

ii) goods and/or services purchased with the Card or their delivery or  
non-delivery;

iii) Travel Arrangements charged to a Business Travel Account, including 
any dispute with the Travel Booking Provider or a Travel Service 
Provider about Travel Arrangements or any failure to provide them; 

iv) failure to carry out our obligations under this Agreement (or the 
Cardmember Terms for the Corporate Card Programme) if that failure 
is caused by a third party or because of an event outside our reasonable 
control, including but not limited to, a systems failure, data processing 
failure, industrial dispute or other action outside our control;

v) our declining to approve any Business Travel Account transaction for any 
reason that is set out in the "Charge Approval” section of the Agreement 
(Section A, clause 6); or

vi) the accuracy, completeness or sufficiency for tax and legal compliance 
purposes of VAT related data supplied by Merchants which we may 
make available to You in relation to Charges. (We do, however, warrant 
that such VAT related data we make available to You is as supplied by 
the Merchant to us). 

c. Subject to Section A, clause 23(a), we will not be responsible or liable to You 
or any third party under any circumstances for any:
i) loss of profit, interest, goodwill, business opportunity, business, revenue 

or anticipated savings;
ii) losses related to damage to the reputation of any member of your 

Company, howsoever caused; or
iii) any indirect, special, punitive or consequential losses or damages,
even if such losses were foreseeable and notwithstanding that a party had 
been advised of the possibility that such losses were in the contemplation of 
the other party or any third party. 

24. Cancellation and Termination
a. You may terminate this Agreement or cancel any Card, the Master Account 

or any Account at any time on thirty (30) days’ written notice to us. If You do 
so, You shall pay all amounts owing on the Master Account or Account and 
stop all use of the Account (including all Cardmember Accounts) and instruct 
the Account Users to stop the use of the Accounts and to destroy any Cards. 

b. You will indemnify us against all actions, proceedings, claims and demands 
arising out of or in connection with any claim against us in respect of any 
cancellation of a Card or Account that You have requested.

c. We may terminate this Agreement or cancel any Card, the Master Account 
or any Account on thirty (30) days’ written notice to You.

d. We may terminate this Agreement or cancel any Card, the Master Account 
or any Account immediately upon notice to You:
i) in the event of your failure to comply with any of your obligations under 

this Agreement, including, but not limited to, failure to ensure payment 
is made to us when it is due, any form of payment is returned or not 
honoured in full; or 

ii) in the event that we deem levels of fraud or credit risk to be unacceptable 
to us. 
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využívat my i další organizace pro účely sledování dlužníků, vymáhání 
pohledávek, k prevenci podvodného jednání, spravování účtů nebo 
pojistek a také při rozhodování o nabídkách produktů, jako jsou úvěry 
a s tím související služby, pojistné produkty pro motorová vozidla, 
domácnost, životní pojistky nebo jiné pojistné produkty, ať již pro tyto 
osoby nebo pro osoby, které jsou s danou osobou finančně provázané; a

vi) činit vše z výše uvedeného na území EU i mimo EU. To zahrnuje 
zpracování údajů o Vás, Vašich statutárních zástupcích, zaměstnancích, 
kontraktorech, Kontaktních osobách, Držitelích karet a Cestujících v 
USA i v jiných zemích mimo EU, kde nejsou zákony o ochraně údajů 
tak komplexní. Zavazujeme se, že jsme podnikli a vždy budeme podnikat 
odpovídající kroky k tomu, abychom v USA i v jiných státech mimo 
EU zajistili stejnou úroveň ochrany údajů o Vás, Vašich statutárních 
zástupcích, zaměstnancích, kontraktorech, Kontaktních osobách, 
Držitelích karet a Cestujících jako v rámci EU.

b. Nejsou-li Kontaktní osoby, Držitelé karet a Cestující Vašimi zaměstnanci, jste 
povinni získat jejich jednoznačný, konkrétní a informovaný souhlas s využitím 
jejich osobních údajů v souladu s výše uvedeným, pouze s výjimkou případů, 
kdy tyto osoby již svůj souhlas poskytly přímo naší společnosti, např. formou 
souhlasu s Podmínkami pro Držitele karty v rámci Programu firemních karet 
nebo prostřednictvím souhlasu na formulářích, které podepíší a předloží naší 
společnosti v souvislosti s příslušným Programem.

c. Zavazujete se:
i) zajistit, aby poskytnutí údajů z Vaší strany, zejména pro vytváření 

přehledů podle tohoto článku, bylo v souladu se všemi příslušnými 
zákony, zejména pak s evropskými zákony na ochranu údajů, a abyste 
byli k takovému převodu oprávněni;

ii) používat přehledy, které od naší společnosti obdržíte, v souladu s tímto 
článkem a výhradně v souladu se všemi příslušnými zákony, zejména 
pak s evropskými zákony na ochranu údajů.

21. Komunikace s Vámi a Kontaktní osobou
a. Jakékoli sdělení Vám bude poskytováno či zpřístupňováno poštou, 

elektronicky, e-mailem, formou SMS, formou příslušné poznámky na Výpise 
(nebo jako příloha k Výpisu) nebo prostřednictvím Služby online (případně 
prostřednictvím odkazu na internetové stránky přístupné prostřednictvím 
Služby online).

b. Naše společnost s Vámi může komunikovat prostřednictvím Kontaktní 
osoby telefonicky, poštou, elektronicky, e-mailem, formou SMS, formou 
příslušné poznámky na Výpise nebo prostřednictvím Služby online (případně 
prostřednictvím odkazů na internetové stránky přístupné prostřednictvím 
Služby online), pokud v budoucnu takový způsob zavedeme. Má se za to, že 
Sdělení doručené Kontaktní osobě bylo doručeno Vám.

c. V případě Programu firemních karet je naše společnost oprávněna 
komunikovat s Držitelem karty prostřednictvím Kontaktní osoby. Jste povinni 
zajistit, aby Sdělení pro Držitele karty, resp. od něj bylo prostřednictvím 
Kontaktní osoby předáno naší společnosti (resp. příslušnému Držiteli karty) 
bez zbytečného prodlení.

d. Veškeré žádosti, pokyny a oznámení od Kontaktní osoby v souvislosti s 
Programem, Účty a Smlouvou (ať již budou doručeny prostřednictvím 
e-mailu, Služby online, poštou, faxem nebo jinak) budeme považovat za 
žádosti, pokyny či oznámení od Vás. Souhlasíte s tím, že tyto žádosti, pokyny 
a oznámení doručené naší společnosti Kontaktní osobou budou pro Vás 
závazné. Jste povinni zajistit, aby všechny Kontaktní osoby dodržovaly své 
povinnosti podle této Smlouvy.

e. Jste povinni nás bezodkladně informovat při jakékoli změně jména, e-mailové 
adresy, poštovní adresy, telefonního čísla nebo jiných kontaktních údajů Vašich 
a Kontaktních osob, které jste uvedli jako kontaktní údaje pro doručování 
Sdělení podle této Smlouvy. V případě nové Kontaktní osoby jste povinni 
potvrdit jmenování této Kontaktní osoby písemně. Neneseme odpovědnost za 
žádné poplatky, náklady či jinou škodu, která Vám vznikne v důsledku toho, 
že jste nás o jakýchkoli změnách kontaktních údajů neinformovali.

f. Pokud naše společnost nebyla z důvodu na Vaší straně schopna doručit 
Sdělení nebo pokud bylo Sdělení vráceno poté, co jsme se jej pokusili doručit 

na adresu či telefonní číslo, které nám bylo poskytnuto, můžeme ukončit 
snahu o doručení Sdělení až do doby, než obdržíme správné kontaktní údaje. 
Je Vaší povinností informovat nás o jakýchkoli změnách kontaktních údajů. 
Naše konání či nekonání nemá žádný vliv na Vaše závazky vyplývající z této 
Smlouvy. Veškeré zásilky doručené na poslední Vámi sdělenou adresu budou 
považovány za doručené.

g. Má se za to, že veškerá elektronická Sdělení, která zpřístupníme, včetně 
Výpisů, byla doručena v den, kdy Vám zašleme oznámení e-mailem nebo 
Sdělení zveřejníme online, a to i tehdy, pokud si v daný den Sdělení nepřečtete.

h. Jste povinni informovat naši společnost o jakýchkoli změnách informací,  
které nám byly poskytnuty již dříve, zejména pak informací uvedených  
na Žádosti.

22. Vaše prohlášení, záruky a závazky 
Ve vztahu ke všem Kartám činíte prohlášení, přijímáte závazky a poskytujete 
záruky uvedené níže:
i) Účty budete používat pouze pro obchodní účely a budete instruovat 

Uživatele účtu, aby činili totéž; a
ii) Vaše společnost není mikropodnikem podle definice uvedené v ZPS.

23. Omezení naší odpovědnosti
a. Žádné ustanovení této Smlouvy nebude mít za následek omezení či vyloučení 

odpovědnosti kterékoli osoby v případě:
i) úmrtí nebo újmy na zdraví způsobené nedbalostí dané strany nebo jejích 

zaměstnanců, zástupců či subdodavatelů;
ii) podvodného jednání nebo záměrného podvodného uvedení nesprávných 

informací; a
iii) pokud omezení či vyloučení odpovědnosti není podle příslušných 

právních předpisů přípustné.
b. S výhradou ustanovení pod bodem (a) výše neneseme vůči Vám či třetím 

osobám žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty či škody vyplývající (ať již ze 
smlouvy, občanskoprávní odpovědnosti [včetně nedbalostního jednání] či 
jinak) v souvislosti s níže uvedeným:
i) pokud Obchodní místo, Cestovní kancelář nebo Dopravní společnost 

neakceptuje Kartu, resp. bude v prodlení s akceptací Karty nebo pokud 
Obchodní místo, Cestovní kancelář nebo Dopravní společnost stanoví 
podmínky používání Karty, případně pokud stanoví způsob přijímání 
či nepřijímání Karet;

ii) v souvislosti se zbožím a/nebo službami zakoupenými s pomocí Karty 
nebo jejich dodáním či nedodáním;

iii) v souvislosti s Cestovními službami účtovanými na vrub Účtu služebních 
cest, a to včetně jakéhokoli sporu s Cestovní kanceláří nebo Dopravní 
společností ohledně jakýchkoli, poskytnutých resp. neposkytnutých 
Cestovních služeb;

iv) v souvislosti s neplněním našich povinností podle této Smlouvy (nebo 
Podmínek pro Držitele karty v případě Programu firemních karet), 
pokud toto neplnění zaviní třetí strana nebo pokud nastane v důsledku 
události mimo naši přiměřenou kontrolu, a to včetně, nikoli však výlučně, 
selhání systému, výpadku systému na zpracování dat, pracovněprávního 
sporu nebo jiné události mimo naši kontrolu; 

v) pokud Transakci na Účtu služebních cest neautorizujeme, ať už z 
jakéhokoli důvodu uvedeného v oddíle „Autorizace Transakcí“ této 
Smlouvy (oddíl A, článek 6); nebo

vi) v souvislosti s přesností, úplností nebo dostatečností údajů pro účely 
DPH dodaných Obchodním místem pro splnění daňových a zákonných 
povinností, které Vám můžeme poskytnout v souvislosti s Transakcemi 
(ručíme však za to, že tyto údaje pro účely DPH Vám poskytneme tak, 
jak je naše společnost obdržela od Obchodního místa).

c. S výhradou oddílu A, článek 23, odst. a) neneseme vůči Vám či třetím osobám 
za žádných okolností odpovědnost za:
i) ušlý zisk, ztrátu úroků, reputace, obchodní příležitosti, obchodní 

transakce, příjmu či očekávaných úspor;
ii) ztráty související s poškozením dobrého jména kteréhokoli člena Vaší 

společnosti a bez ohledu na to, jak byly způsobeny; a
iii) jakékoli ztráty či škody, ať již nepřímé, zvláštní, represivní či následné;
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If we take such action, You are still required to pay all amounts owing on the 
Master Account and any Account to us. 

e. We may consider You to be in material breach of this Agreement if: (i) any 
statement made by You to us in connection with an Account was false or 
misleading; (ii) You breach any other agreement You have with us or with 
any of our Affiliates; (iii) if insolvency or other creditor proceedings are 
threatened or initiated against You or; (iv) we have any reason to believe 
that You may not be creditworthy. 

f. If this Agreement is terminated for any reason, You must pay all outstanding 
Charges and any other amounts You owe us under this Agreement, including 
unbilled Charges immediately. 

g. In relation to the Corporate Card Programme, Cardmember Accounts 
terminate automatically upon termination of this Agreement. It is your 
responsibility to inform Cardmembers of the termination of this Agreement.

h. In relation to any Cash Advance facility permitted by us and provided to 
Cardmembers at your request, You may ask us to terminate that facility for 
any or all Cardmembers immediately. Any amount of cash withdrawn on any 
Cardmember Account where the Cash Advance facility has been terminated 
by us at your request will be repayable immediately. It is your responsibility 
to inform Cardmembers of the termination of any Cash Advance facility.

i. We may inform Merchants where a Card is no longer valid. 
j. Your liability under this clause survives termination of this Agreement. 
25. Set-Off

Where You are under any obligation to us under a separate agreement, we 
will be entitled to set off an amount equal to the amount of such obligation 
against amounts owed by us to You under this Agreement irrespective of the 
currency of the relevant amounts.

26. No Waiver
If we fail to exercise any of our rights under this Agreement, this will not 
be a waiver of our rights and will not prevent us from exercising them later.

27. Severability 
If any term or condition of this Agreement conflicts with any applicable law 
or regulation, that provision will be deemed to be amended or deleted so as 
to be consistent with applicable law or regulation in a manner closest to the 
intent of the original provision of this Agreement.

28. Transfer of Claims
a. Although we may have no obligation to do so, if we credit a Master Account 

or Account in relation to a claim against a third party such as a Merchant, 
Travel Booking Provider or Travel Service Provider, You shall automatically 
be deemed to have assigned and transferred to us any related rights and 
claims (excluding tort claims) that You have, had or may have against any 
third party for an amount equal to the amount we credited to the Account. 
You hereby give consent in advance to such assignment, without any further 
notification being required. 

b. After we credit such Account, You may not pursue any claim against  
or reimbursement from any third party for the amount that we credited to 
the Account. 

c. You must provide all reasonable assistance to us if we decide to pursue a 
third party for the amount credited. This includes, without limitation, signing 
any documents and providing any information that we may require for the 
purpose of pursuing the claims. Crediting the Master Account or Account 
on any occasion does not obligate us to do so again.

29. Assignment
a. We may assign, transfer, sub-contract or sell our rights, benefits or obligations 

under this Agreement at any time to any of our Affiliates or to an unaffiliated 
third party (a “Transfer”) and You consent to this without us having to notify 
You. You shall cooperate in the execution of a Transfer upon written request 
by us.

b. You may not assign, charge or otherwise transfer or purport to assign, charge 
or otherwise transfer your rights or obligations under this Agreement or 
any interest in this Agreement, without our prior written consent, and any 
purported assignment, charge or transfer in violation of this clause shall  
be void.

30. Rights of Third Parties
This Agreement shall be for the benefit of and binding upon both us and You 
and our and your respective successors and assigns. 

31. Changes to this Agreement 
a. We may change any terms of this Agreement including any fees and charges 

applicable to any Accounts and introduce new fees and charges from time to 
time. We will give You at least thirty (30) days’ prior notice of any change. 
You will be deemed to have accepted any changes notified to You if You or 
Cardmembers continue to use any Card, the Master Account or Account to 
which the changes relate. 

b. Corporate Card Only - We may change Cardmember Terms in accordance 
with its terms and we will notify You and the Cardmember accordingly. You 
shall remain liable for all Charges notwithstanding such changes in accordance 
with the "Liability of Charges" section of this Agreement (Section A, clause 4 
and Section B I. clause 3). 

32. Opt-out
a. You acknowledge and agree that You are not a consumer and that You will use 

and procure that Account Users only use Cards or Accounts solely for business 
purposes. You agree that, to the fullest extent permitted by applicable law, any 
provisions of law that may otherwise be deemed applicable to this Agreement 
but that may be disapplied or applied differently to non-consumers will be so 
disapplied or applied differently. This includes, without limitation, Section 79 
till Section 93 of the PSA (Information Requirements for Payment Services) 
and all the provisions referred to in Section 94 till Section 123 of the PSA 
(Rights and Obligations in relation to the Provision of Payment Services) 
which You agree are disapplied to the fullest extent permitted by the PSAs 
and replaced by the provisions of this Agreement. As a result, the provisions 
of the PSA which provide protection to consumers and microenterprises in 
relation to matters including charges that can be applied for use of a payment 
service, protections in respect of unauthorised transactions, refunds for 
certain payments, revocation of payment orders and the failed or defective 
execution of payment transactions will not apply to You. 

b. You agree that all provisions referred to in Section 1799 and 1800 of the ACT 
No. 89/2012 Coll., the Civil Code are disapplied. 

c. You acknowledge and agree to accept the risk of change of circumstances and 
disapply your rights in accordance with paragraph 1 Section 1765 of the Act 
No. 89/2012 Coll., the Civil Code.

33. Applicable Law and Jurisdiction
a. This Agreement and any contractual or non-contractual obligations arising 

out of or in relation to this Agreement shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Czech Republic. 

b. The courts of the Czech Republic will have exclusive jurisdiction over all 
disputes arising out of or in relation to this Agreement and, to the maximum 
scope possible under applicable mandatory laws, each party waives any 
objection which it may have at any time to the laying of venue of any 
proceedings brought in any such court and agrees not to claim that such 
proceedings have been brought in an inconvenient forum or that such court 
does not have jurisdiction over it. For the avoidance of doubt, where You have 
liability under this Agreement, we may conduct collection proceedings in 
any jurisdiction in which You or a Cardmember, may be present or resident.

34. Taxes, Duties and Exchange Control 
a. You are responsible for ensuring compliance with all exchange control 

regulations and other applicable laws and regulations if they apply to any 
use of a Card or Account or any transactions between us and You under 
this Agreement.

b. You must pay any tax, duty or other amount imposed by applicable law in 
respect of any Charge or use of any Card or Account. 

35. Miscellaneous
a. This Agreement replaces all prior terms and conditions with regard to the 

respective Programme subject to the “Changes to this Agreement” section of 
this Agreement (Section A, clause 31).

b. If there is an inconsistency between the General Terms and the Specific Terms, 
then the Specific Terms will apply.
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a to ani tehdy, pokud tyto ztráty byly předvídatelné, a bez ohledu na to, zda 
byla daná strana upozorněna na možnost, že tyto ztráty druhá smluvní strana 
či jakákoli třetí osoba předpokládala.

24. Zrušení Karty a ukončení Smlouvy
a. Jste oprávněni kdykoli tuto Smlouvu ukončit nebo zrušit Kartu, Hlavní účet 

nebo Účet, a to na základě písemné výpovědi s výpovědní lhůtou třiceti (30) 
dnů. Pokud tak učiníte, jste povinni uhradit veškeré dlužné částky na Hlavním 
účtu nebo na Účtu a ukončit používání Účtu (včetně všech Účtů Držitele 
karty) a dát pokyn Uživatelům účtu, aby Účty přestali používat a Karty zničili.

b. Poskytnete naší společnosti náhradu škody za veškeré žaloby, řízení, nároky 
a požadavky vyplývající z jakýchkoli nároků vznesených vůči naší společnosti 
v souvislosti se zrušením Karty nebo Účtu, které jste vyžadovali.

c. Jsme oprávněni tuto Smlouvu, Kartu, Hlavní účet nebo Účet písemně 
vypovědět, s výpovědní lhůtou třiceti (30) dnů.

d. Jsme oprávněni tuto Smlouvu, Kartu, Hlavní účet nebo Účet ukončit s 
okamžitou účinností doručením písemného oznámení, pokud:
i) nedodržíte jakékoli Vaše závazky podle této Smlouvy, a to včetně (nikoli 

však výlučně) pokud nezajistíte, aby nám platba byla uhrazena v řádném 
termínu splatnosti, nebo pokud jakákoli platba bude vrácena nebo 
nebude proplacena v plné výši; nebo 

ii) míra úvěrového rizika nebo rizika podvodu bude pro naši společnost 
nepřijatelná.

Pokud takové kroky podnikneme, budete i nadále povinni uhradit naší 
společnosti veškeré dlužné částky na Hlavním účtu nebo na Účtu.

e. Za závažné porušení této Smlouvy z Vaší strany můžeme považovat případy, kdy: 
(i) prohlášení, které jste v souvislosti s Účtem vůči naší společnosti učinili, nebylo 
pravdivé nebo bylo zavádějící; (ii) porušíte jakoukoli jinou dohodu uzavřenou s 
naší společností nebo kteroukoli z našich Spřízněných osob; (iii) vůči Vám bylo 
zahájeno, resp. hrozí zahájení insolvenčního či jiného věřitelského řízení; nebo 
(iv) máme jakýkoli důvod se domnívat, že nejste úvěruschopní.

f. Pokud tato Smlouva bude z jakéhokoli důvodu ukončena, pak jste povinni 
neprodleně vyrovnat veškeré neuhrazené Transakce a jakékoli další částky, 
které jste povinni uhradit naší společnosti podle této Smlouvy, a to včetně 
dosud nezaúčtovaných Transakcí.

g. V případě Programu firemních karet zanikají Účty Držitelů karet automaticky 
při ukončení této Smlouvy. Je Vaší povinností o ukončení této Smlouvy 
informovat Držitele karty.

h. Ohledně služby Výběrů hotovosti povolené naší společností a na Vaši žádost 
poskytnuté Držitelům karty jste oprávněni naši společnost požádat o okamžité 
ukončení této služby, ať již ve vztahu k některým nebo i ke všem Držitelům 
karty. Jakýkoli výběr v hotovosti z Účtu Držitele karty, u kterého byla služba na 
Vaši žádost ukončena, bude okamžitě splatný. Je Vaší povinností o ukončení 
služby Výběrů hotovosti informovat Držitele karty.

i. Jsme oprávněni informovat Obchodní místa o neplatnosti Karty.
j. Vaše odpovědnost vyplývající z tohoto článku zůstává v platnosti i po 

ukončení této Smlouvy.
25. Započtení

Pokud máte vůči nám jakýkoli závazek vyplývající ze samostatné smlouvy, 
pak jsme oprávněni provést započtení částky ve výši tohoto závazku vůči 
částkám, které jsme povinni Vám uhradit podle této Smlouvy, a to bez ohledu 
na měnu příslušné částky.

26. Vzdání se práv
Pokud některé z našich práv podle této Smlouvy neuplatníme, pak tato 
skutečnost neznamená, že jsme se našich práv vzdali, a nebrání nám, abychom 
je uplatnili později.

27. Oddělitelnost
Pokud bude jakékoli ustanovení této Smlouvy v rozporu s příslušnými 
zákony či předpisy, pak se má za to, že takové ustanovení bylo změněno nebo 
vymazáno tak, aby bylo v souladu s příslušným zákonem či předpisem a co 
nejvíce se přiblížilo záměru původního ustanovení této Smlouvy.

28. Postoupení nároků
a. I když to není naše smluvní povinnost, pokud připíšeme na Hlavní účet nebo 

na Účet částku vztahující se k Vašemu nároku vůči třetí straně, jako např. 
Obchodnímu místu, Cestovní kanceláři nebo Dopravní společnosti, má se 

automaticky za to, že jste nám postoupili a převedli na nás jakákoli práva a 
nároky (s výjimkou nároků vyplývajících z občanskoprávní odpovědnosti), které 
máte, měli jste nebo můžete mít vůči jakékoli třetí straně, a to ve výši odpovídající 
částce, kterou jsme připsali na Váš Účet. Tímto předem udělujete svůj souhlas s 
takovým postoupením, přičemž se nevyžaduje žádné další oznamování.

b. Po připsání částky na Účet se zavazujete, že nebudete vymáhat žádné nároky, 
ani od třetí strany požadovat proplacení částky, kterou jsme na Účet připsali.

c. Pokud se naše společnost rozhodne vymáhat připsanou částku od třetí strany, 
máte povinnost poskytnout nám k tomu požadovanou součinnost. To mimo 
jiné zahrnuje podepsání jakýchkoli dokumentů a poskytnutí jakýchkoli námi 
požadovaných informací pro účely vymáhání nároků. Pokud při jakékoli 
příležitosti připíšeme částku na Hlavní účet nebo na Účet, nezakládá to 
povinnost učinit tak znovu.

29. Postoupení 
a. Jsme oprávněni postoupit svá práva a výhody a převést své povinnosti podle 

této Smlouvy nebo je převést na základě smlouvy o subdodávce, případně je 
prodat kterékoli z našich Spřízněných osob nebo i jakékoli jiné třetí osobě 
(dále jen „Převod“). S tímto postupem souhlasíte a naše společnost není 
povinna Vás o něm informovat. Na písemnou žádost naší společnosti jste 
povinni poskytnout součinnost při realizaci Převodu.

b. Bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti nejste oprávněni 
postoupit, zatížit či jinak převést Vaše práva a povinnosti či se pokusit o 
postoupení, zatížení či jiný převod Vašich práv a povinností podle této 
Smlouvy nebo jakékoli účasti na této Smlouvě. Jakýkoli pokus o postoupení, 
zatížení či převod v rozporu s tímto článkem bude neplatný.

30. Práva třetích osob
Tato Smlouva je závazná a uzavírá se ve prospěch naší společnosti a Vás, jakož 
i našich a Vašich právních nástupců. 

31. Změny této Smlouvy 
a. Jsme oprávněni kdykoli měnit podmínky této Smlouvy včetně jakýchkoli 

poplatků vztahujících se k Účtům a včetně zavádění nových poplatků.  
O jakékoli změně Vás budeme informovat alespoň třicet (30) dnů předem. 
Pokud Vy nebo Držitel karty budete i nadále používat Kartu, Hlavní účet 
nebo Účet, jehož se změny dotýkají, má se za to, že jste změny akceptovali.

b. Pouze pro Firemní karty – Jsme oprávněni změnit Podmínky pro Držitele 
karty v souladu s těmito podmínkami. V takovém případě Vás i Držitele 
karty budeme informovat. Bez ohledu na jakékoli změny ponesete i nadále 
odpovědnost za veškeré Transakce v souladu s oddílem „Odpovědnost za 
Transakce“ této Smlouvy (oddíl A, článek 4 a oddíl B I, článek 3).

32. Vyloučení dispozitivních zákonných ustanovení
a. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejste spotřebitel a že Vy i Uživatelé 

účtu budete používat Karty či Účty pouze pro obchodní účely. Souhlasíte s tím, 
že pokud jakékoli zákonné ustanovení, které by jinak bylo aplikovatelné na tuto 
Smlouvu, které však může být vyloučeno či aplikováno jinak v případě, že se 
nejedná o spotřebitele, bude vyloučeno, resp. aplikováno jinak v plném rozsahu 
přípustném podle příslušných zákonů. To mimo jiné zahrnuje ustanovení  
§ 79 až § 93 ZPS (informace požadované pro platební služby). Dále souhlasíte 
s tím, že veškerá ustanovení § 94 až § 123 ZPS (Práva a povinnosti týkající 
se poskytování platebních služeb) se vylučují v plném rozsahu přípustném 
podle ZPS a budou nahrazena ustanoveními této Smlouvy. V důsledku toho 
se na Vás nevztahují ustanovení ZPS, která poskytují ochranu spotřebitelům 
a mikropodnikům v souvislosti se záležitostmi, jako jsou poplatky, které je 
možné aplikovat na platební služby, ochrana v souvislosti s neoprávněnými 
transakcemi, refundace některých plateb, odvolání platebních příkazů nebo 
neprovedení či vadné provedení platebních transakcí. 

b. Souhlasíte s tím, že aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku se vylučuje. 

c. Prohlašujete a souhlasíte s tím, že na sebe přebíráte nebezpečí změny okolností 
a že se tak vylučuje aplikace ustanovení § 1765 odst. 1  zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku.

33. Rozhodné právo a soudní příslušnost
a. Tato Smlouva a jakékoli smluvní či mimosmluvní závazky vyplývající z této 

Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí právním řádem České republiky a 
budou v souladu s ním vykládány.
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c. Any provision of this Agreement which is expressly or implicitly intended to 
survive termination shall do so and continue in full force and effect. 

d. Any payment of contractual penalties under this Agreement does not affect 
our right to claim damages in accordance with the applicable legislation. 

B. SPECIFIC TERMS
I. Corporate Cards
1. Establishment of Accounts and Card Issuance
a. You must provide us with details of all proposed Cardmembers. We may 

consider any individual notified to us by a Programme Administrator as 
approved by You to hold and use a Corporate Card.

b. You must ensure that a Cardmember Application Form is completed and 
any application procedures notified by us are followed by each proposed 
Cardmember. You must provide each Cardmember with a copy of the current 
Cardmember Terms and any related material provided by us when completing 
the Cardmember Application Form and ask them to retain for their records.

2. Use of Cards and Accounts
a. The Cardmember is the only person entitled to use the Corporate Card 

bearing his or her name and the corresponding Cardmember Account  
and Codes. 

b. Upon request and exclusively for the purpose of the operation by us of the 
respective Programme(s), You must provide us with all information available 
to You concerning the whereabouts of a Cardmember and his or her address 
and obtain to this effect approval of the Cardmember in accordance with data 
protection law. You must co-operate with us in any investigation concerning 
the use of the Corporate Card or the collection of Charges from Corporate 
Card Cardmembers. This provision will continue in force after the Corporate 
Card is cancelled and after this Agreement is terminated.

c. The Express Cash service allows Cardmembers to withdraw cash from ATMs 
displaying the American Express® logo. You may enrol a Cardmember into our 
Express Cash service, Cash Advance facility, cash facility, or any other form 
of cash withdrawal for all Cards under your Account at any time, however 
participation is subject to your absolute discretion and may be governed by 
the terms of an activation form to be signed by the Cardmember and You. 
At all times You and the Cardmember will be jointly and severally liable to 
us for such Charges. 

d. You may ask us to block the Cash Advance facility, cash facility, Express 
Cash or any other form of cash withdrawal for all Cards under an Account 
at any time. If You do, Cardmembers will not be able to withdraw cash using 
the Card. 

3. Liability for Charges
a. You and/or the Cardmember shall be jointly and severally liable to us 

(Combined Liability) for all Charges provided, however, that You shall not 
be liable for Charges 
i) incurred by the Cardmember that are personal in nature and which did 

not accrue a benefit to You; or 
ii) for which You have reimbursed the Cardmember.

b. Where this Agreement or any Cardmember Agreement makes reference 
to Cash Advance, cash facility, Express Cash or any other form of cash 
withdrawal, You and/or the Cardmember shall be jointly and severally liable 
to us for all cash withdrawn. 

c. The burden of proof shall be on You to prove You are not liable for Charges 
through the provision of reasonable and adequate evidence that shows 
that one of the conditions under Section B, clause 3 (a)(i) to clause 3(a)(ii) 
specified above has been fulfilled. 

d. You must:
i) instruct Cardmembers to submit their expense reports covering 

Corporate Card transactions promptly to You and in any event at least 
once a month;

ii) reimburse Cardmembers promptly for all Charges Cardmembers have 
paid directly to us;

iii) instruct Cardmembers that the Corporate Card is issued solely for 
use in accordance with the purposes permitted in the “Use of Cards 
and Accounts” sections of this Agreement (Section A, clause 2,  

Section B I. clause 2) and must not be used for the purposes set out in 
the “Prohibited Uses” section of this Agreement (Section A, clause 3). 
You must promptly report any misuse of the Corporate Card to us or 
instruct the Cardmember to do so; and

iv) provide all reasonable assistance upon our request in collecting any 
overdue payment from a Cardmember.

4. Card Fees and other Charges
a. All fees and Charges that apply to the Corporate Card Programme and may 

appear as Charges are set out in the List of Fees and Commissions and the 
Cardmember Terms and applied directly to each Cardmember Account, for 
example (and by way of illustration only) annual fees and contractual penalties 
for late payments. These do not include fees and Charges that may be agreed 
and applicable between us and You or any Cardmember outside the scope of 
this Agreement or the Cardmember Terms. 

b. Contractual penalties for late payments apply in the event of a delay in 
payment of Charges without any further prior notice of default being required. 
Contractual penalties for late payments are set out in the List of Fees and 
Commissions and the Cardmember Terms. For the avoidance of doubt, You 
are liable to us for payment of a contractual penalty for late payments as You 
are for any other Charges in accordance with Section B I. clause 3.

c. You are solely liable for the payment of the Cash Advance fee and the annual 
fee under the terms of this Agreement. These fees will however be billed to the 
Cardmember, along with the other Charges, and paid for by the Cardmember 
with a view to reclaiming it from You. A separate fee may also be charged by 
the provider of any ATM used in obtaining cash.

d. A contractual penalty for late payments is payable without any further prior 
notice of default being required as set out in the List of Fees and Commissions 
and the Cardmember Terms on the following terms: 
i) we are entitled to charge a contractual penalty on the overdue amount 

on a thirty (30) day basis, starting from the first day following the due 
date stated in the Statement; and

ii) if a Cardmember Account is sixty (60) days or more overdue for 
payment, and we terminate the Card or Cardmember Account, a fee 
for re-instatement of the Corporate Card or Cardmember Account will 
be charged.

e. If applicable, we may charge either the Cardmember Account or You directly 
the costs of any third party collector (which may be a firm of solicitors) 
engaged by us in order to obtain any amount due to us from You or the 
Cardmember under this Agreement.

5. Statements and Queries
a. We will normally provide a summary of all sums due in respect of the 

Corporate Card Programme through the Online Service. We may however 
make available such summary by alternative means.

b. You must notify us immediately of any change to your or any Cardmember’s 
contact details. We are not responsible for expenses or extra cost (contractual 
penalty, collection cost) or any other damages to You or a Cardmember if we 
have not been notified of any changes.
Unless we agree otherwise with You, and except where Cardmember Accounts 
are centrally billed and settled with You in relation to a Corporate Card, 
Statements will be provided to Cardmembers only through the Online Statement 
Service. Cardmembers will automatically be enrolled in the Online Statement 
Service through a secure internet site which must be used by Cardmembers in 
accordance with the Cardmember Terms for the Corporate Card Programme. If 
Statements are only provided to You, You agree to provide a copy of the relevant 
Statement in a durable medium to the Cardmember promptly on request.

6. Payments
Payments are due no later than twenty-one (21) days after we provide the 
Statement or make it available to You and/or the Cardmember, unless a 
different due date was expressly agreed between You and us. 

II. Business Travel Account
1. Establishment of Accounts and Card Issuance
a. You are the user of the Business Travel Account and are liable for all use or 

misuse of such Business Travel Accounts by Authorised Approvers, Programme 
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b. Pro veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou 
výhradně příslušné české soudy. Každá ze stran se v maximálním rozsahu 
přípustném podle kogentních zákonných ustanovení vzdává jakýchkoli 
námitek, které by případně kdykoli mohla vznést ohledně místa konání řízení 
uplatněného před výše uvedeným soudem, a současně se zavazuje, že nebude 
namítat nepříslušnost daného soudu nebo tribunálu. Pro vyloučení pochyb se 
uvádí, že pokud budete mít nějaké závazky vůči naší společnosti podle této 
Smlouvy, jsme oprávněni vést řízení o vymáhání pohledávek v jakémkoli státě, 
ve kterém Vy nebo Držitel karty pobýváte, resp. sídlíte.

34. Daně, cla a devizové předpisy
a. Nesete odpovědnost za dodržování veškerých devizových zákonů, jakož i 

veškerých dalších příslušných zákonů a předpisů, které se vztahují k používání 
Karty nebo Účtu nebo jakýmkoli transakcím mezi naší společností a Vámi 
podle této Smlouvy.

b. Máte povinnost uhradit jakékoli daně, cla či jiné platby uložené příslušnými 
zákony ve vztahu k jakékoli Transakci nebo používání jakékoli Karty  
či Účtu.

35. Ostatní ujednání
a. Touto Smlouvou se nahrazují veškeré předchozí podmínky týkající se 

příslušného Programu, s výhradou oddílu „Změny této Smlouvy“ této 
Smlouvy (oddíl A, článek 31).

b. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi Všeobecnými podmínkami a 
Specifickými podmínkami se použijí Specifické podmínky. 

c. Jakékoli ustanovení této Smlouvy, které má zůstat platné a účinné i po 
ukončení Smlouvy (ať již je výslovně uvedeno ve Smlouvě či tato skutečnost 
vyplývá implicitně), zůstává i nadále platné a účinné.

d. Úhrada smluvních pokut podle této Smlouvy nemá žádný vliv na naše právo 
požadovat náhradu škody v souladu s příslušnými právními předpisy.

B. SPECIFICKÉ PODMÍNKY
I. Firemní karty
1. Otevírání Účtů a vydávání Karet
a. Jste povinni naší společnosti poskytnout detailní údaje o všech navrhovaných 

Držitelích karet. Každou osobu, kterou nám Kontaktní osoba označí jako 
schválenou, můžeme považovat za osobu, která je oprávněna mít v držení 
Firemní kartu a používat ji.

b. Jste povinni zajistit vyplnění Žádosti o vydání karty, a aby každý navrhovaný 
Držitel karty dodržel všechny námi požadované postupy. Každému Držiteli 
karty musíte při vyplňování Žádosti o vydání karty poskytnout kopii 
aktuálních Podmínek pro Držitele karty včetně všech s tím souvisejících a 
námi poskytnutých materiálů a požádat je, aby tyto dokumenty uchovali pro 
vlastní potřebu.

2. Používání Karet a Účtů
a. Držitel karty je jedinou osobou, která je oprávněna používat Firemní kartu, 

na které je uvedeno jeho jméno, příslušný Účet Držitele karty a Kódy.
b. Na požádání a výhradně pro účely zajištění chodu Programu z naší strany jste 

povinni poskytnout nám veškeré informace, které máte k dispozici a které 
se týkají místa pobytu Držitele karty a jeho adresy, a získat v této souvislosti 
souhlas Držitele karty v souladu s právními předpisy na ochranu údajů. Jste 
povinni poskytnout naší společnosti součinnost při šetření ohledně používání 
Firemní karty nebo vymáhání pohledávek od Držitelů firemních karet. Toto 
ustanovení zůstává platné a účinné i poté, co bude Firemní karta zrušena a 
tato Smlouva ukončena.

c. Služba Express Cash umožňuje Držitelům karet vybírat hotovost z bankomatů, 
na kterých je uvedeno logo společnosti American Express. Ke všem Kartám k 
Vašemu Účtu můžete kdykoli Držiteli karty umožnit využívání služby Express 
Cash, Výběry hotovosti nebo jakoukoli jinou formu hotovostních operací. 
Využívání této služby podléhá Vašemu výhradnímu uvážení a může se řídit 
podmínkami aktivačního formuláře, který podepíšete Vy a Držitel karty. 
Za tyto Transakce vždy budete Vy a/nebo Držitel karty odpovídat společně  
a nerozdílně. 

d. Jste oprávněni naši společnost kdykoli požádat o zablokování Výběrů 
hotovosti, hotovostních operací, služby Express Cash či jakékoli jiné formy 
výběru hotovosti pro jakoukoli Kartu. Pokud tak učiníte, Držitelé karty 
nebudou moci používat kartu k výběru hotovosti.

3. Odpovědnost za Transakce
a. Vy a/nebo Držitel karty budete odpovídat naší společnosti společně a 

nerozdílně (Kombinovaná odpovědnost) za veškeré Transakce; avšak 
neponesete žádnou odpovědnost za Transakce 
i) uskutečněné Držitelem karty, které jsou soukromého charakteru a které 

Vám nepřinesly žádnou výhodu; nebo
ii) za které jste Držiteli karty poskytli náhradu.

b. V případech, kdy tato Smlouva nebo smlouva s Držitelem karty odkazuje na 
Výběry hotovosti, hotovostní operace, službu Express Cash nebo jakoukoli 
jinou formu výběru hotovosti, odpovídáte Vy a/nebo Držitel karty naší 
společnosti společně a nerozdílně za veškerou vybranou hotovost.

c. Důkazní břemeno ponesete Vy a budete muset prokázat, že nejste za Transakce 
odpovědní, předložením přiměřených a odpovídajících důkazů o tom, že byla 
splněna jedna z podmínek uvedených v oddíle B, článek 3 (a) (i) až článek 
3 (a) (ii) výše.

d. Jste povinni:
i) instruovat Držitele karet tak, aby Vám vyúčtování služebních výdajů 

obsahující transakce provedené Firemní kartou předkládali bez 
zbytečného prodlení a v každém případě alespoň jednou měsíčně;

ii) bez zbytečného prodlení poskytnout Držitelům karet náhradu za 
všechny Transakce, které Držitelé karet hradí přímo naší společnosti;

iii) informovat Držitele karet o tom, že Firemní karta se vydává výhradně 
pro použití v souladu s účely povolenými podle oddílů „Používání Karet 
a Účtů“ této Smlouvy (oddíl A, článek 2, oddíl B I, článek 2) a nesmí být 
používána pro účely uvedené v oddíle „Nepovolené způsoby používání 
Karty“ této Smlouvy (oddíl A, článek 3). O jakémkoli zneužití Firemní 
karty jste povinni naši společnost informovat bez zbytečného odkladu, 
resp. jste povinni instruovat Držitele karet, aby tak učinili; a

iv) poskytnout nám na požádání veškerou přiměřenou součinnost, pokud 
budeme od Držitele karty vymáhat jakékoli částky po splatnosti.

4. Poplatky za Karty a jiné Transakce
a. Veškeré poplatky a Transakce, které se vztahují k Programu a které mohou být 

uvedeny jako Transakce, jsou stanoveny v Sazebníku poplatků a Všeobecných 
podmínkách pro Držitele, které se vztahují přímo k Účtu Držitele karty, 
například (avšak pouze pro ilustraci) roční poplatky a smluvní pokuty za 
pozdní úhrady.

b.  Smluvní pokuty za pozdní úhrady se uplatní v případě pozdní úhrady 
platby Transakcí aniž by bylo vyžadováno jakékoli další předchozí oznámení 
o prodlení. Smluvní pokuty jsou stanoveny v Sazebníku poplatků a ve 
Všeobecných podmínkách pro Držitele.

c. Jste výhradně odpovědní za platbu poplatku za Výběr hotovosti a ročního 
poplatku v souladu s podmínkami této Smlouvy. Tyto poplatky však budou 
účtovány Držiteli karty společně s ostatními Transakcemi a Držitel karty je 
uhradí s tím, že částku bude následně požadovat od Vás. Další poplatek může 
účtovat provozovatel bankomatu, ze kterého byla hotovost vybírána.

d. Smluvní pokuta za pozdní úhradu, požadovaná jak stanoveno v Sazebníku poplatků 
a Všeobecných podmínkách pro Držitele, je splatná bez nutnosti jakéhokoli dalšího 
předchozího oznámení o prodlení v následujících případech:
i) jsme oprávněni zaúčtovat smluvní pokutu za pozdní úhradu každých 

třicet (30) dnů počínaje prvním dnem následujícím po datu stanoveném 
ve výpise; 

ii) pokud jste v souvislosti s Účtem Držitele karty v prodlení s úhradou po 
dobu šedesáti(60) dnů nebo déle, a my jsme zrušili Kartu nebo Účet, jsme 
oprávněni účtovat Vám poplatek za obnovu Karty nebo Účtu Držitele karty.

e. Naše společnost je případně oprávněna naúčtovat Držiteli karty nebo 
přímo Vám náklady třetích osob na vymáhání pohledávek (může se jednat 
o advokátní kancelář), které pověříme vymáháním jakýchkoli splatných 
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Administrators, employees or other persons with actual or ostensible authority 
to make or initiate a Business Travel Account transaction for purchases on 
your behalf, including any breach of the terms of the Agreement.

b. Each Authorised Approver must be authorised by You and be able to carry out 
all terms of this Agreement applicable to the Business Travel Account and to 
approve Charges on your behalf. You are responsible for selecting Authorised 
Approvers and notifying Travel Booking Providers of any changes or updates 
to Authorised Approver Schedules. 

c. You must tell us immediately if You suspect that a Business Travel Account 
is being used by someone who is not an Authorised Approver or otherwise 
without your authorisation.

d. You must immediately inform the Travel Booking Provider of any revocation 
of authority granted to an Authorised Approver for use of the Business Travel 
Account, and work together with the Travel Booking Provider to ensure that 
former Authorised Approvers no longer have the ability to make Charges 
and that any user accounts set up by the Travel Booking Provider for such 
persons are deleted.

e. We have the right to inform the Travel Booking Provider about the cancellation 
of the Business Travel Account.

2. Use of Cards and Accounts
a. Business Travel Accounts may only be used to pay for Travel Arrangements 

made with the Travel Booking Provider for Travel Users. Charges on a 
Business Travel Account must not be incurred with any other travel agent, 
travel management company or other provider of travel booking services 
including any reservation site accepting American Express Cards. If such 
Charges are incurred, You will still be liable for the Charges, subject to the 
“Liability for Unauthorised Charges” section of this Agreement (Section A, 
clause 11). 

b. We reserve the right to refuse any application for set-up and use of Business 
Travel Accounts, and to refuse transactions with a prospective Travel Booking 
Provider that is not certified by us to participate in the Business Travel 
Account Programme. Certification of prospective Travel Booking Providers is 
at our sole discretion. We will make available a list of Travel Booking Providers 
to You upon request. 

c. You must provide the Business Travel Account number to the Travel Booking 
Provider to pay for Travel Arrangements. 

d. When a Travel User books Travel Arrangements on a Business Travel Account 
with a Travel Booking Provider, You shall be deemed to agree that the Business 
Travel Account will be debited for payment and to authorise the Charge. 

e. Examples of reasonable controls, measures and functionalities pursuant 
to the "Use of Cards and Accounts" section of this Agreement (Section A, 
clause 2(c)) to prevent and control misuse of Business Travel Accounts include 
but are not limited to: 
i) providing to a Travel Booking Provider in writing from an Authorised 

Approver an updated list of Travel Users whose Travel Arrangements are 
approved for booking on an Account within clearly defined parameters, 

which list may be amended immediately upon notice to the Travel 
Booking Provider;

ii) providing to a Travel Booking Provider clearly defined pre-approval  
of a booking on Business Travel Account in writing from an  
Authorised Approver;

iii) ensuring that user ids and passwords for online tools for booking Travel 
Arrangements are provided by an Authorised Approver only to Travel 
Users whose Travel Arrangements are approved or pre-approved by an 
Authorised Approver for booking on the Business Travel Account which 
is accessed by such user id and password and that technical parameters 
for the use of such user ids and passwords are set in a manner that ensure 
that only Travel Arrangements which are approved or pre-approved by an 
Authorised Approver may be booked on such Business Travel Account; 

iv) providing updated Authorised Approver Schedules to Travel Booking 
Providers which may be amended immediately upon notice to the Travel 
Booking Provider; 

v) establishing limits on maximum transaction amounts;
vi) utilising any Online Service we make available to monitor Account usage 

and manage the Programme; and
vii) making arrangements for immediate deletion of any user accounts 

of former Authorised Approvers established by the Travel Booking 
Provider or You for the purpose of using the Business Travel Account 
to make reservations, as soon as the right to charge the Business Travel 
Account has been revoked. 

f. You must not use a Business Travel Account to obtain cash. 
3. Fees and other Charges
a. A contractual penalty for late payments, as set out in the List of Fees and 

Commissions, is payable without any further prior notice of default being 
required. We are entitled to charge a contractual penalty on the overdue 
amount on a thirty (30) days basis, starting from the first day following the 
due date stated in the Statement.

b. We may charge You our full costs incurred in respect of any referral of any 
amount outstanding on any Business Travel Account to a third party collector 
(which may be a firm of solicitors).

4. Statements and Queries
You will be enrolled in the Online Service if this is expressly agreed with 
You. The terms of use for the Online Service are set out in Section A, clause 
14 of this Agreement. 

5. Payment
Payments are due within twenty one (21) days after we provide or make 
available the relevant Statement to You, unless a different due date was 
expressly agreed between You and us. 

6. No Liability for Travel Services
We are neither a broker of travel services nor a tour operator. We are excluded 
from liability for performance or non-performance of travel services.
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částek podle této Smlouvy, které jste Vy nebo Držitel karty povinni uhradit  
naší společnosti.

5. Výpisy a reklamace
a. V rámci Programu firemních karet obvykle poskytujeme přehled o všech 

splatných částkách prostřednictvím Služby online. Jsme však oprávněni 
poskytnout tento přehled i prostřednictvím jiných prostředků.

b. Máte povinnost naši společnost neprodleně informovat o jakékoli změně 
Vašich kontaktních údajů nebo kontaktních údajů Držitele karty. Neneseme 
odpovědnost za žádné zvláštní náklady (smluvní pokutu, náklady na 
vymáhání) či jakékoli jiné škody, které Vám nebo Držiteli karty vzniknou 
v důsledku toho, že naše společnost o těchto změnách nebyla informována.
Pokud se s naší společností nedohodnete jinak, a vyjma případů, kdy 
jsou Účty držitele karty v souvislosti s Firemní kartou účtovány a hrazeny 
centrálně, budou Výpisy poskytovány Držitelům karet prostřednictvím 
Služby výpisy online. Držitelé karty budou automaticky zaregistrováni do 
Služby výpisy online prostřednictvím zabezpečené webové stránky, kterou 
musí Držitelé karty používat v souladu s Podmínkami pro Držitele karty pro 
Program firemních karet. V případě, že jsou Výpisy poskytovány pouze vám, 
zavazujete se na požádání Držiteli karty bez prodlení poskytnout tištěnou 
kopii příslušného Výpisu.

6. Platební podmínky
Platby mají splatnost dvacet jedna (21) dnů od okamžiku, kdy Vám a/nebo 
Držiteli karty poskytneme nebo zpřístupníme příslušný Výpis, ledaže se 
výslovně dohodneme na jiném datu splatnosti.

II. Účet služebních cest
1. Otevírání Účtů a vydávání Karet
a. Vy jste uživatelem Účtu služebních cest a nesete odpovědnost za veškeré 

využívání i případné zneužívání tohoto Účtu služebních cest ze strany 
Schvalujících osob, Kontaktních osob, zaměstnanců i jiných osob, které 
mají oprávnění (skutečné či domnělé) provést či zahájit Transakci na Účtu 
služebních cest za účelem nákupu zboží či služeb Vaším jménem, včetně 
jakéhokoli porušení podmínek Smlouvy.

b. Jakákoli Schvalující osoba musí být Vámi zmocněna a musí být schopna 
plnit veškeré podmínky této Smlouvy vztahující se k Účtu služebních 
cest a schvalovat Transakce vaším jménem. Nesete odpovědnost za výběr 
Schvalujících osob i za to, že Cestovní kanceláře budou informovány o 
jakýchkoli změnách či aktualizacích Seznamu schvalujících osob. 

c. Máte povinnost nás okamžitě informovat, pokud budete mít podezření, že 
Účet služebních cest používá někdo, kdo není Schvalující osobou nebo k 
tomu nemá jiné oprávnění.

d. Máte povinnost neprodleně informovat Cestovní kancelář o odvolání 
jakéhokoli oprávnění uděleného Schvalující osobě pro účely využívání Účtu 
služebních cest a jste povinni společně s Cestovní kanceláří zajistit, aby 
předchozí Schvalující osoby neměly nadále možnost provádět Transakce a 
aby jakékoli uživatelské účty zřízené u Cestovní kanceláře pro tyto osoby 
byly zrušeny. 

e. Jsme oprávněni informovat Cestovní kancelář o zrušení Účtu služebních cest.
2. Používání Karet a Účtů
a. Účty služebních cest mohou být využívány pouze pro účely úhrady Cestovních 

služeb zakoupených pro Cestující u Cestovní kanceláře. Transakce na Účtu 
služebních cest nesmí být prováděny u žádného jiného agenta nebo společností, 
které zprostředkovávají služební cesty, ani jiného poskytovatele rezervačních 
služeb či jiného obdobného online rezervačního systému, kde se přijímají Karty 
American Express. Pokud takové Transakce budou uskutečněny, ponesete i 
nadále za tyto Transakce odpovědnost, s výhradou článku „Odpovědnost za 
neschválené transakce“ této Smlouvy (oddíl A, článek 11).

b. Vyhrazujeme si právo zamítnout žádost o zřízení a využívání Účtu služebních 
cest a zamítnout Transakce s potenciální Cestovní kanceláří, kterou jsme pro 
účast v Programu Účtu služebních cest neschválili. Schválení potenciálních 
Cestovních kanceláří je v naší výhradní pravomoci. Na žádost Vám 
poskytneme seznam Cestovních kanceláří.

c. Pro účely platby za Cestovní služby jste povinni poskytnout Cestovní kanceláři 
číslo Účtu služebních cest.

d. V případě, že si Cestující rezervuje Cestovní služby u Cestovní kanceláře 
s využitím Účtu služebních cest, má se za to, že souhlasíte s tím, aby z  
Účtu služebních cest byla odečtena částka na platbu těchto služeb, a že 
Transakci schvalujete.

e. Níže jsou uvedeny příklady přiměřených kontrolních mechanismů podle 
článku „Používání Karet a Účtů“ této Smlouvy (oddíl A, článek 2, odst. c) 
k zamezení zneužívání Účtu služebních cest a jeho kontrole, které zahrnují 
zejména, nikoli však výlučně následující úkony:
i) Schvalující osoba poskytne Cestovní kanceláři v písemné podobě 

aktualizovaný seznam Cestujících, pro něž byla schválena platba 
Cestovních služeb prostřednictvím Účtu, s jasně definovanými 
parametry. Tento seznam může být měněn okamžitě poté, co na tuto 
skutečnost bude Cestovní kancelář upozorněna;

ii) schvalující osoba poskytne Cestovní kanceláři v písemné podobě 
jasně definovaný předběžný souhlas s platbami prostřednictvím Účtu 
služebních cest;

iii) schvalující osoba poskytne identifikační údaje a hesla uživatele pro 
rezervaci Cestovních služeb prostřednictvím online nástrojů pouze těm 
Cestujícím, u nichž Schvalující osoba schválila, resp. předběžně schválila 
platbu Cestovních služeb z Účtu služebních cest, který je přístupný 
pomocí identifikačních údajů a hesla daného uživatele; technické 
parametry pro využívání těchto identifikačních údajů a hesel uživatele 
musejí být nastaveny tak, aby bylo zajištěno, že prostřednictvím Účtu 
služebních cest budou placeny pouze ty Cestovní služby, které Schvalující 
osoba schválila, resp. předběžně schválila;

iv) cestovním kancelářím bude poskytnut aktualizovaný Seznam 
schvalujících osob, který může být měněn okamžitě poté, co o této 
skutečnosti bude Cestovní kancelář informována;

v) nastavení limitů maximálních výší Transakcí;
vi) používání jakékoli Služby online k monitorování využívání Účtu a 

spravování Programu; a
vii) zajištění okamžitého výmazu jakýchkoli uživatelských účtů bývalé 

Schvalující osoby zřízených Cestovní kanceláří nebo Vámi pro účely 
plateb prostřednictvím Účtu služebních cest, a to jakmile bude právo 
využívat Účet služebních cest odvoláno.

f. Účet služebních cest není možné využívat k výběrům hotovosti.
3. Poplatky a jiné Transakce
a. Smluvní pokuta za pozdní úhradu tak, jak je stanovena Sazebníkem poplatků, 

je splatná bez nutnosti jakéhokoli dalšího předchozího oznámení o prodlení. 
Jsme oprávněni zaúčtovat smluvní pokutu za pozdní úhradu každých třicet 
(30) dnů, počínaje prvním dnem následujícím po datu splatnosti uvedeném 
ve výpise.

b. Naše společnost je oprávněna naúčtovat Vám veškeré náklady spojené s 
postoupením jakékoli dlužné částky na Účtu služebních cest společnosti 
zabývající se vymáháním pohledávek (může se jednat o advokátní kancelář).

4. Výpisy a reklamace
Služba online Vám bude zpřístupněna v případě, že se na tom výslovně 
dohodneme. Podmínky používání Služby online jsou uvedeny v oddíle A, 
článek 14 této Smlouvy.

5. Platební podmínky
Platby mají splatnost dvacet jedna (21) dnů od okamžiku, kdy Vám poskytneme 
nebo zpřístupníme příslušný Výpis, ledaže bylo výslovně sjednáno jiné datum 
splatnosti.

6. Odpovědnost za Cestovní služby
Naše společnost není ani zprostředkovatelem cestovních služeb, ani 
organizátorem zájezdů. Za poskytnutí či neposkytnutí cestovních služeb tedy 
neneseme žádnou odpovědnost.
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Schedule 1
Definitions
“Account” means the account issued by us to You or the Account User (as 
applicable) for the purpose of executing, recording and tracking Charges made 
using such Card including: 

i) each Cardmember Account for the Corporate Card and
ii) the American Express® Business Travel Account.

“Account Limit” means a limit applied to the Master Account or the aggregate 
of all or a subset of Accounts by us, being the maximum amount that can be 
outstanding at any time on the Master Account and/or such Accounts. 
“Account User” means any person authorised by You in accordance with the 
terms of this Agreement to incur Charges on an Account. 
“Affiliate” means any entity that controls, is controlled by, or is under common 
control with the relevant party, including its subsidiaries.
“Agreement” means the General Terms set out in Section A which apply to 
all Programme(s) in which You participate (“General Terms”), Specific Terms 
set out in Section B which apply to the specific Programme(s) in which You 
participate (“Specific Terms”), any Application Forms completed by You for 
any Programme, the Cardmember Terms (for Corporate Card only), Insurance 
terms and conditions (if applicable) and any other terms we notify You of from 
time to time.
“American Express Exchange Rate” is defined in Section A, clause 15.
“Application Forms” means the Programme Application Form(s), Cardmember 
Application Form(s) and any other application forms that we may introduce 
from time to time.
“Authorised Approver” means each person named on the Authorised Approver 
Schedule as being authorised to approve transactions on the Business Travel 
Account for You and includes any person otherwise authorised by You to approve 
transactions on the Business Travel Account. 
“Authorised Approver Schedule” means a written schedule of Authorised 
Approvers provided by You to Travel Booking Providers.
“Billing Currency” means Czech Crowns.
“Business Travel Account” means the account(s) established under the  
Master Account for the purpose of executing and recording Charges for the 
American Express® Business Travel Account Programme.
“Card” means a plastic or virtual card or any other device or procedures for 
use including:

i) the American Express Corporate Card; and/or
ii) virtual cards for the American Express Business Travel Account.

“Cardmember” means the person named on a Corporate Card.
“Cardmember Account” means the account established by us for a Cardmember 
for the purpose of executing and recording Charges.
“Cardmember Application Form” means the application form to be completed 
and signed by a Cardmember, in relation to the Corporate Card Programme, 
and authorised by You or other person authorised to approve such application 
on your behalf.
“Cardmember Terms” means the Cardmember terms and conditions to be 
entered into by Cardmembers for the Corporate Card Programme.
“Cash Advance” means the withdrawal of cash in any currency through a range 
of methods made available or may be made available including Express Cash and 
any other cash products as agreed separately with us. 
“Charge(s)” means all Card transactions and other amounts charged to an 
Account, via the Card or otherwise including a Cash Advance, all Card fees, 
Account fees, including annual fees, contractual penalties for late payments and 
associated costs, and all others fees, charges or costs You have agreed to pay us or 
are liable for under this Agreement or which are due to us under the Cardmember 
Terms for the Corporate Card Programme. 

“Code(s)” means each of a Personal Identification Number (PIN), telephone 
code(s), on-line password(s) and any other code(s) established for use with a 
Corporate Card.
“Combined Liability” is defined in Section B I. clause 3 (a).
“Communications” means Statements, servicing messages, notices (which 
include changes to this Agreement), disclosures, Account alerts, important 
messages, changes to this Agreement and other communications to You or 
Account Users in connection with any Programme(s) in which You participate.
“Corporate Card” means the American Express Corporate Card issued to a 
Cardmember following completion of a Cardmember Application Form signed 
by the Cardmember and authorised by You or other person authorised to approve 
such application on your behalf.
“General Terms” is defined in the definition of “Agreement” in this Schedule.
„Identification“ means the identification pursuant to the Section 8 of the Act No. 
253/2008 Sb., on selected measures against legitimisation of proceeds of crime 
and financing of terrorism, in the current wording, which shall be performed 
by You towards the applicants before any Cardmember application is sent to 
us. When performing the Identification, You shall act in our name and on our 
account and shall be bound by the Agreement, as well as other instructions that 
You shall receive from us.
“Items for Resale” is defined in Section A, clause 2. 
“List of Fees and Commissions” means the exhibit attached to this Agreement 
which lists all the fees and commissions connected with the use of any Card 
or Account.
“Master Account” means the control account established by us and under which 
we will issue Cards and Accounts to record your and our payment obligations to 
each other under this Agreement, including without limitation your obligation 
to pay Charges. The Master Account is distinct from Accounts and cannot be 
used to pay for goods and services at a Merchant.
“Merchant” means a company, firm or other organisation accepting either all 
Cards as a means of payment for goods and/or services or at least one type of 
Card for business to business transactions. 
“Online Service” means any internet-based service (including the Online 
Statement Service) which we may make available to You or your representatives 
to review Charges and receive other data relevant to the Programme(s) in which 
You participate. 
“Online Statement Service” means the internet-based service that we make 
available to Cardmembers to obtain or review their Statements.
“Programme” is defined in the pre-amble of this Agreement. 
“Programme Administrator” means an administrator for the Programme 
nominated by You on the Programme Application Form or as notified to us in 
writing from time to time, who shall have the authority to act on your behalf in 
administering all aspects of the Programme. 
“Programme Application Form” means the application form(s) for each 
Programme completed and signed by a person authorised to act for You for the 
purpose of establishing the Master Account and issuing Cards and Accounts under 
the Master Account for your/Account User’s use in accordance with this Agreement.
“PSA” means Act No.284/2009 Coll., on Payment Systems, as may be amended, 
consolidated, re-enacted or replaced from time to time. 
“Recurring Charges” means where You or an Account User allow a Merchant or 
Travel Booking Provider (in the case of the Business Travel Account Programme) 
to bill an Account for a specified or unspecified amount, at regular or irregular 
intervals for goods or services;
“Replacement Card” means any renewal or replacement of a Card.
“Security Information” means the user identification and password assigned to 
individual Account Users for use of the Online Services.
“Specific Terms” is defined in the definition of “Agreement” in this Schedule. 
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Příloha 1
Definice
„Účet“ znamená účet, který jsme Vám nebo popřípadě Uživateli účtu otevřeli 
pro účely provádění, zaznamenávání a sledování Transakcí uskutečněných s 
využitím Karty, včetně: 

i) každého Účtu Držitele firemní karty; a
ii) Účtu služebních cest American Express

„Limit účtu“ znamená limit nastavený naší společností na Hlavním účtu nebo v 
souhrnu pro všechny Účty či některé z nich, kdy Limit účtu představuje maximální 
částku, která může být kdykoli neuhrazená na Hlavním účtu a/nebo na Účtech. 
„Uživatel účtu“ znamená jakoukoli osobu v souladu s podmínkami této Smlouvy 
Vámi oprávněnou k provádění Transakcí na Účtu. 
„Spřízněná osoba“ znamená jakýkoli subjekt, který danou osobu ovládá, je jí 
ovládán, resp. je s ní pod společnou kontrolou (včetně dceřiných společností).
„Smlouva“ znamená Všeobecné podmínky uvedené v oddíle A, které se vztahují 
na všechny Programy, jichž se účastníte (dále jen „Všeobecné podmínky“), 
Specifické podmínky uvedené v oddíle B, které se vztahují ke konkrétním 
Programům, jichž se účastníte (dále jen „Specifické podmínky“), jakoukoli 
Vámi vyplněnou Žádost o zavedení jakéhokoli Programu, Podmínky pro Držitele 
karty (pouze pro Firemní kartu), popřípadě Pojistné podmínky a jakékoli další 
podmínky, o nichž Vás budeme případně informovat.
„Referenční směnný kurz“ je definován v oddíle A, článek 15.
„Žádosti“ znamená Žádost(i) o zavedení Programu, Žádost(i) o vydání karty a 
jakékoli jiné žádosti, které může naše společnost případně zavést.
„Schvalující osoba“ znamená každou osobu uvedenou na Seznamu schvalujících 
osob jako osobu oprávněnou schvalovat transakce na Účtu služebních cest Vaším 
jménem a zahrnuje jakoukoli osobu Vámi jinak zmocněnou ke schvalování 
transakcí na Účtu služebních cest. 
„Seznam schvalujících osob“ znamená písemný seznam Schvalujících osob, který 
jste poskytli Cestovním kancelářím.
„Zúčtovací měna“ znamená české koruny.
„Účet služebních cest“ znamená účet (účty) zřízený pod Hlavním účtem pro 
účely provádění a zaznamenávání Transakcí pro Program Účtu služebních cest 
American Express
„Karta“ znamená plastovou nebo virtuální kartu nebo jakékoli jiné nástroje nebo 
postupy použití včetně:

i) Firemní karty American Express; a/nebo
ii) virtuálních karet pro Účet služebních cest American Express.

„Držitel karty“ znamená osobu uvedenou na Firemní kartě.
„Účet Držitele karty“ znamená účet zřízený naší společností pro Držitele karty 
pro účely provádění a zaznamenávání Transakcí.
„Žádost o vydání karty“ znamená žádost, kterou musí Držitel karty vyplnit a 
podepsat v souvislosti s Programem firemních karet, schválenou Vámi nebo jinou 
osobou oprávněnou schválit takovou žádost Vaším jménem.
„Podmínky pro Držitele karty“ znamená podmínky pro Držitele karty, kterými 
budou Držitelé karet vázáni v rámci Programu firemních karet.
„Výběr hotovosti“ znamená výběr hotovosti v jakékoli měně, a to různými 
způsoby včetně služby Express Cash a jakýchkoli jiných hotovostních produktů, 
jež jsou předmětem samostatné dohody s naší společností. 
„Transakce“ označuje veškeré transakce provedené prostřednictvím Karty nebo 
jinak hrazené prostřednictvím Vašeho Účtu, mezi něž patří Výběry hotovosti, 
úhrady poplatků za Kartu, poplatků za vedení Účtu, včetně poplatků za obnovení, 
smluvních pokut za prodlení s platbou a souvisejících nákladů a veškeré další 
částky, poplatky či náklady, jejichž platbu jste odsouhlasili nebo k jejichž úhradě 
jste povinni podle této Smlouvy nebo podle Podmínek pro Držitele karty v rámci 
Programu firemních karet. 
„Kód(y)“ označuje PIN (osobní identifikační číslo), telefonní kód(y), online hesla 
a jakékoli další kódy, které využíváte v souvislosti s Firemní kartou.

„Kombinovaná odpovědnost“ je definována v oddíle B I, článek 3 (a).
„Sdělení“ znamená Výpisy, servisní zprávy, oznámení (včetně změn této 
Smlouvy), sdělení, upozornění týkající se Účtu, důležité zprávy, změny této 
Smlouvy a jiná sdělení pro Vás nebo Uživatele účtu v souvislosti s jakýmkoli 
Programem, jehož se účastníte.
„Firemní karta“ znamená firemní kartu American Express vystavenou Držiteli 
karty poté, co Držitel karty vyplní a podepíše Žádost o vydání karty, a poté, 
co tuto žádost schválíte Vy nebo jiná osoba oprávněná takovou žádost schválit 
Vaším jménem.
„Všeobecné podmínky“ znamená výraz definovaný v definici pojmu „Smlouva“ 
v této příloze.
„Identifikace“ znamená identifikaci ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 253/2008 
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, v platném znění, kterou provedete u žadatelů předtím, než nám bude 
zaslána Žádost o vydání karty. Při provádění Identifikace jste povinni jednat 
naším jménem a na náš účet a budete vázáni Smlouvou, jakož i jinými pokyny, 
které od nás obdržíte.
„Zboží k dalšímu prodeji“ je definováno v oddíle A, článek 2.
„Sazebník poplatků“ znamená přílohu této Smlouvy, kterou se stanoví veškeré 
poplatky a odměny, které se vztahují k užívání Karet nebo Účtu.
„Hlavní účet“ znamená kontrolní účet zřízený naší společností, na jehož základě 
zřídíme Karty a Účty za účelem zaznamenávání Vašich i našich vzájemných 
platebních závazků podle této Smlouvy, včetně (nikoli však výlučně) Vaší 
povinnosti uhradit Transakce. Hlavní účet se od Účtů odlišuje a nelze ho použít 
k platbě za zboží a služby na Obchodním místě.
„Obchodní místo“ znamená společnost, firmu či jinou organizaci, která pro účely 
platby za zboží či služby přijímá Karty American Express nebo přijímá alespoň 
jeden druh Karty pro obchodní transakce. 
„Služba online“ znamená jakoukoli internetovou službu (včetně Služby výpisy 
online), kterou umožňujeme Vám nebo Vašim zástupcům prohlížení Transakcí a 
získávání dalších údajů relevantních pro Programy, kterých se účastníte. 
„Služba výpisy online“ znamená naši službu poskytování online výpisů, 
prostřednictvím které umožňujeme Držitelům karty přístup k Výpisům přes 
internet.
„Program“ je definován v preambuli této Smlouvy. 
„Kontaktní osoba“ znamená osobu, kterou uvedete na Žádosti o zavedení 
Programu, nebo kterou nám podle potřeby písemně sdělíte; tato osoba bude 
oprávněna jednat Vaším jménem ve všech záležitostech týkajících se Programu. 
„Žádost o zavedení Programu“ znamená žádosti o zavedení každého Programu 
vyplněné a podepsané osobou oprávněnou za Vás jednat za účelem založení 
Hlavního účtu a vydání Karet a zřízení Účtů pod Hlavním účtem pro Vaše použití, 
resp. použití Uživatele účtu v souladu s touto Smlouvou.
„ZPS“ znamená zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění. 
„Opakované transakce“ znamená případ, kdy Vy či Uživatel účtu umožníte 
Obchodnímu místu nebo Cestovní kanceláři (v případě Programu Účtu 
služebních cest) provádět z Vašeho Účtu platby za zboží či služby ve specifikované 
či nespecifikované výši, v pravidelných či nepravidelných intervalech.
„Náhradní karta“ znamená jakoukoli obnovenou nebo náhradní Kartu.
„Přihlašovací údaje“znamená uživatelské jméno a heslo přidělené jednotlivým 
Uživatelům účtu pro použití při přihlašování do Služby online.
„Specifické podmínky“ jsou definovány v definici pojmu „Smlouva“ této přílohy. 
„Výpis“ znamená souhrn Transakcí na Účtu s podrobným popisem Transakce, 
zůstatku na Účtu a dalšími informacemi o Účtu (celková částka splatná naší 
společnosti za Transakce) v průběhu příslušného zúčtovacího období. 
„Převod“ je definován v oddíle A, článek 29. 
„Cestovní služby“ znamená jízdenky a rezervační služby pro Cestující 
poskytované Dopravní společností a služby poskytované Vám nebo Cestujícím 
přímo Cestovní kanceláří.
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“Statement” means a summary of charges on an Account detailing transactions, 
Account balance and other relevant Account information (total amount payable 
to us in respect of Charges) during the relevant billing period. 
“Transfer” is defined in Section A, clause 29. 
“Travel Arrangements” means tickets for travel and booking services provided to 
Travel Users by Travel Service Providers and services provided to You or Travel 
Users directly by the Travel Booking Provider.
“Travel Booking Provider” means a travel agent, travel management company or 
other provider of travel booking services or associated online reservation portal 
which are designated on the Business Travel Account Application Form, and 
certified and approved by us for participation in the Business Travel Account. 
“Travel Service Provider” means a provider of Travel Arrangements purchased 
through or directly from a Travel Booking Provider.

“Travel User” means a director, your employee or contractor, or any other persons, 
for whom Travel Arrangements are purchased on a Business Travel Account. 
“We”, “our” and “us” means American Express Services Europe Limited, a company 
registered in England and Wales. Registered Address at Companies House: Belgrave 
House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, UK. Registered Number 
at Companies House: 1833139. American Express Services Europe Limited is 
authorised in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority under the 
Payment Services Regulations 2009, reference number 415532, for the provision 
of payment services and includes our successors and assignees;
“You”, “your” means the company or firm whose name and address appear in, 
and who has executed an Application Form, its successors or assignees.

Unless the context otherwise requires, words in the singular shall include the 
plural and in the plural shall include the singular.
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„Cestovní kancelář“ znamená agenta nebo společnost, které zprostředkovávají 
služební cesty, nebo jiného poskytovatele rezervačních služeb či jiný obdobný 
online rezervační systém, které jsou uvedeny na Žádosti o zavedení programu 
Účtu služebních cest a které jsou pro účely účasti v programu Účtu služebních 
cest naší společností osvědčeny a schváleny.
„Dopravní společnost“ znamená poskytovatele Cestovních služeb zakoupených 
přímo od Cestovní kanceláře nebo jejím prostřednictvím.
„Cestující“ znamená statutárního zástupce, zaměstnance či kontraktora, případně 
i jiné osoby, pro které jsou Cestovní služby hrazeny prostřednictvím Účtu 
služebních cest.
„my“, „náš“, „naše společnost“ ve všech gramatických tvarech znamená 
společnost American Express Services Europe Limited, společnost registrovanou 
v Anglii a Walesu se sídlem zapsaným v Registru společností: Belgrave House,  

76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, Spojené království. Registrační 
číslo: 1833139. Společnost American Express Services Europe Limited má 
oprávnění Úřadu pro finanční správu ve Spojeném království (Financial Conduct 
Authority) podle Předpisů pro platební služby z roku 2009, ref. č. 415532, pro 
poskytování platebních služeb, a zahrnuje i své právní nástupce;
„Vy“, „Váš“, „Vaše společnost“ ve všech gramatických tvarech znamená společnost 
nebo jinou právnickou osobu, jejíž název a adresa je uvedena na Žádosti a která 
Žádost podepsala, jakož i její právní nástupce.

Nevyžaduje-li kontext jinak, slova v jednotném čísle budou zahrnovat číslo 
množné a slova uvedená v čísle množném budou zahrnovat číslo jednotné.
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List of Fees and Commissions

Type of Fee Amount of Fee for Corporate Card Amount of Fee for  
Business Travel Account

Card issuing fees

Card issuing fee 0 CZK 0 CZK

Corporate Card annual fee 2,450 CZK 1 0 CZK

Gold Corporate Card annual fee 3,300 CZK 1 0 CZK

Urgent Card issuing fee 1,200 CZK 0 CZK

Card replacement fee (for lost/stolen, not received, damaged, 
expired Card) 0 CZK 0 CZK

Re-instatement fee of Card 2 5200 CZK 0 CZK

Card usage fees

Cash Advance fee 4% of the Cash Advance or 60 CZK (whichever is greater) 1 0 CZK

Blocking lost/stolen Card fee 0 CZK 0 CZK

Rejected direct debit fee 80 CZK 80 CZK

Foreign currency conversions for Charges or Cash Advances not 
transacted in CZK 2.5% 2.5%

Unjustified claim 0 CZK 0 CZK

Statement copy fee / per copy provided 65 CZK 65 CZK

Pin reminder fee 0 CZK 0 CZK

Card limit change 0 CZK 0 CZK

Contractual Penalties

A contractual penalty for late payment is chargeable on the first 
day following the due date stated in the Statement and every 
thirty (30) days thereafter.

3% of all outstanding sums, or CZK 400 (whichever is greater) if an amount of more than CZK 300  
is outstanding on the Account.

1 Or the amount, as otherwise agreed between you and us. 
2 Where a Cardmember Account is sixty (60) days or more overdue for payment, and we terminate the Card or Cardmember Account. 
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Sazebník poplatků

Druh poplatku Částka poplatku pro Firemní kartu Částka poplatku pro Účet 
služebních cest

Poplatky za vydání karty

Vydání karty 0 Kč 0 Kč

Roční poplatek za vedení karty 2,450 Kč 1 0 Kč

Roční poplatek za vedení zlaté karty 3,300 Kč 1 0 Kč

Expresní vydání karty 1,200 Kč 0 Kč

Vydání karty v případě ztráty/krádeže, nedoručení, poškození, 
vypršení platnosti 0 Kč 0 Kč

Poplatek za obnovení zrušené karty 2 5200 Kč 0 Kč

Poplatky za používání karty

Poplatek za výběr hotovosti 4% z částky vybírané hotovosti, minimálně však 60 Kč 1 0 Kč

Zablokování karty po nahlášení ztráty/krádeže  0 Kč 0 Kč

Poplatek za odmítnuté inkaso 80 Kč 80 Kč

Poplatek za převod z cizí měny za transakce nebo výběry hotov-
osti neúčtované v českých korunách 2.5% 2.5%

Neoprávněná reklamace   0 Kč 0 Kč

Poplatek za vydání kopie výpisu/za každou vydanou kopii 65 Kč 65 Kč

Poplatek za znovuzaslání PIN 0 Kč 0 Kč

Poplatek za změnu limitu karty 0 Kč 0 Kč

Smluvní pokuty

Smluvní pokuta za pozdní úhradu je splatná prvního dne 
následujícího po datu splatnosti stanoveného výpisem a každých 
dalších třicet (30) dní poté. 

3% z veškerých dlužných částek, minimálně však 400 Kč, pokud dlužná částka na účtu činí více 
než 300 Kč

1 Nebo jinak sjednanou částku mezi námi a Vámi.
2 Pokud je Držitel v souvislosti s účtem šedesát (60) dní nebo déle v prodlení s úhradou a Karta nebo účet Držitele karty byl zrušen.
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