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American Express Europe S.A., with its registered office at Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spain, is registered in Spain with tax identification number 
A-82628041 and is authorised and regulated by the Banco de España in Spain. For American Express Europe S.A.’s passported activities in the Czech Republic, 
rules of the Czech Republic apply which can be enforced by the Czech National Bank. American Express Europe S.A. is represented in the Czech Republic by 
American Express, spol. s r.o. with registered seat at Na Prikope 19, 117 19 Prague, Czech Republic, identification no. 00571849, registered in the Commercial 
Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, insert 1184.

List of Fees and Commissions

Type of Fee Amount of Fee

Card issuing fees

Card issuing fee 0 CZK

Corporate Card annual fee 2,450 CZK 1

Gold Corporate Card annual fee 3,300 CZK 1

Urgent Card issuing fee – service suspended 1,200 CZK 

Fee for accelerated Card service 1,200 CZK 

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

Re-instatement fee of Card 2 5200 CZK

Card usage fees

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

Blocking lost/stolen Card fee 0 CZK

Foreign currency conversions for Charges or Cash Advances not 
 transacted in CZK 2.99%

Unjusti�ed claim 0 CZK

Statement copy fee / per copy provided 65 CZK

Pin reminder fee 0 CZK

Card limit change 0 CZK

Contractual Penalties
A contractual penalty for late payment is chargeable on the �rst day
following the due date stated in your 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 Your Account.

1 Or the amount, as otherwise agreed by your Company and us. 
2 Where your Account is sixty (60) days or more overdue for payment, and we cancel your Card and close your Account. 

FIREMNÍ KARTA AMERICAN EXPRESS

CorpCard_CZ_CardmemberApp_Nov2020
American Express Europe S.A., se sídlem Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Španělsko, je registrována pod daňovým identi�kačním číslem A-82628041 ve
Španělsku a poskytuje platební služby na základě povolení Banco de España ve Španělsku, která je rovněž jejím dozorovým orgánem. Na činnosti poskytované 
na základě povolení uděleného orgánem dohledu domovského státu, které American Express Europe S.A. provádí v České republice, se vztahují právní předpisy 
České republiky, které mohou být vynuceny Českou národní bankou. American Express Europe S.A. je zastoupena v České republice společností American Express, 
spol. s r.o., se sídlem Na Prikopě 19, 117 19 Praha, IČ: 00571849, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1184.

Sazebník poplatků

Druh poplatku Částka poplatku

Poplatky za vydání karty

Vydání karty 0 Kč

Roční poplatek za vedení karty 2,450 Kč 1

Roční poplatek za vedení zlaté karty 3,300 Kč 1

Expresní vydání karty – služba již není nabízena 1,200 Kč

Poplatek za akcelerované vystavení karty 1,200 Kč

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

Poplatek za obnovení zrušené karty 2 5200 Kč

Poplatky za používání karty

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

Zablokování karty po nahlášení ztráty/krádeže  0 Kč

Poplatek za převod z cizí měny za transakce nebo výběry hotovosti 
neúčtované v českých korunách 2.99%

Neoprávněná reklamace 0 Kč

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

Poplatek za znovuzaslání PIN 0 Kč

Poplatek za změnu limitu karty 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 Vašem účtu činí více než 300 Kč

1 Nebo jinak sjednanou částku mezi námi a Vámi.
2 Pokud jste v souvislosti s Vaším Účtem v prodlení s úhradou po dobu minimálně šedesáti (60) dnů, jsme oprávněni Vaši Kartu a Váš Účet zrušit
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