
American Express®
Arany Vállalati Kártya 
Tájékoztató az Arany Vállalati Kártya 
lehetőségeiről és szolgáltatásairól

The American Express®
Corporate Gold Card
Cardmember benefits and services



Tartalom

Bevezető  1

Az Arany Vállalati Kártya használata  2

„My Card Account”– számlakivonat megtekintése online  4 

Az Ön szolgálatában 5

A kártyahasználat biztonsága  7 
Kiegészítő szolgáltatások Aranykártya-birtokosok számára:
     - Belépés a reptéri VIP váróba
     - Boingo Wi-Fi hozzáférés

 

Biztosítási fedezet  11

9
10

Contents

Welcome  1

Using your Corporate Gold Card 2

“My Card Account”– view your statements online 4 

At your service 5

Card safety 7 
Benefits for Gold Cardmembers:
     - Airport VIP lounge access
     - Boingo Wi-Fi access

 

Insurance Cover  11

9
10



1

Köszöntjük Önt, mint új American Express®
Arany Vállalati Kártyabirtokost!

A világszerte több millió helyen elfogadott 
American Express Arany Vállalati Kártya kiváló 
kiegészítő szolgáltatásokat nyújt Önnek. 

Első osztályú kiszolgálással és támogatással levesszük 
válláról az utazással járó terheket, hogy kellemesebben 
teljen az útja. Utazásai során Önt ingyenes Üzleti utazási 
biztosítás csomag illeti meg, amely Utazási kellemetlenségek 
esetére, valamint Orvosi ellátásra és egészségügyi 
költségekre nyújt fedezetet, utóbbit akár 120 000 euróig.

Ebben a tájékoztatóban minden benne van, amit Önnek 
tudnia kell ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki új 
kártyájából. Érdemes tehát tovább olvasni, hogy megtudja,
hogyan tesszük könnyebbé üzleti célú kiadásait.
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Welcome to your new 
American Express® Corporate Gold Card 

 Accepted at millions of locations worldwide, your
American Express Corporate Gold Card offers you an
excellent range of benefits.

With first-class service and support, we’re here to help  
to remove the stress from travelling and make it more
enjoyable. While travelling you are covered with free 
Business Travel Insurance package which includes 
Travel Inconvenience insurance as well as Medical 
assistance and expenses cover entitling you to medical 
assistance of up to EUR 120,000.

This pack contains all the information you need to get the
most out of your new Card. So read on, to find out how we
support you across your business spending.
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Az Arany Vállalati Kártya használata

Bárhol is legyen üzleti úton...

Az Arany Vállalati Kártya, melyet világszerte több millió 
kereskedő fogad el, az üzleti és utazási szolgáltatások 
széles köréhez biztosít hozzáférést.

• Az itt felsorolt helyeken gyakorlatilag az összes üzleti 
költség kifizetésére használható:
Légitársaságok • Vasutak • Autókölcsönzők • Hajózási 
társaságok • Szállodák • Éttermek • Üzemanyagtöltő 
állomások

• Utazási biztonság = nyugodt utazás

• Ingyenes kártyapótlás sürgősségi helyzetben a hét 
bármely napján 24 órában (a kártya elvesztése vagy 
ellopása esetén),amennyiben ez lehetséges.

• Készpénzfelvétel ATM automatákból világszerte

• Kiemelt Ügyfélszolgálat

Kártyaaktiválás

Az Ön által átvett kártya inaktív, ezért azt mindenekelőtt 
aktiválni kell.

Aktiváláshoz kérjük, hívja az Ügyfélszolgálatot a 
+36 1 777 9777-es telefonszámon, a kártyát pedig 
a hátlapján található aláírás panelen írja alá. 

Hétfő 8:00-20:00 óra között
Keddtől–péntekig 8:00–18:00 óra között 

A kártya aláírásával Ön elfogadja a kártyahasználati 
feltételeket. Kérjük, hogy a kártya használata előtt 
ismerkedjen meg a Vállalati Kártyabirtokosi 
Keretszerződés feltételeivel.
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Using your Corporate Gold Card 

Wherever you do business

The Card is accepted at millions of locations worldwide 
and offers you access to a wide range of business and 
travel benefits:

•  Pay for virtually all your business expenses:
Airlines • Trains • Car rental • Ferries
Hotels • Restaurants • Petrol

•  Travel protection – peace of mind when travelling

•

•  Cash withdrawals from ATMs across the world

•  Dedicated customer service

Activate your Card
The Card you receive is inactive; you need to activate it 
first. 

To activate your Card, please sign the back of your 
Corporate Gold Card immediately and call the Customer 
Service Team on +36 1 777 9777.

Monday, 8 a.m. – 8 p.m. 
Tuesday–Friday, 8 a.m. – 6 p.m.

By signing or using the Card you will be accepting the 
terms and conditions applicable to the Card. Please 
familiarise yourself with your Corporate Cardmember 
Framework Agreement before using your Card. 



3

* Azon ügyfeleink esetében, akik tartozásaikat egyénileg rendezik 
az American Express felé.

Általános tudnivalók Vállalati Kártyaszámlájának  
kiegyenlítéséhez

• Minden hónapban elkészítjük részletes számlakivonatát.

• Ezen megtalálható a legutóbbi számlakivonat óta lezajlott 
összes tranzakció. Javasoljuk, hogy vesse össze a költéseiről 
és a terhelésekről kapott bizonylatokat a számlakivonattal. 
A számlakivonaton minden egyes tranzakció részleteit 
feltüntetjük, beleértve: a költés dátumát, az elfogadóhely 
nevét, az összeget magyar forintban vagy külföldi tranzakció 
esetén a költés eredeti valutanemében, a forint összeggel.

• Arany Vállalati Kártyaszámláján fennálló tartozását minden 
hónapban teljes összegben ki kell egyenlítenie. 
A késedelmes fizetésért késedelmi díjat számolunk fel.

• A tartozást közvetlenül az American Express bankszámlájára 
történő utalással egyenlítheti ki. A banki adatok a 
számlakivonat hátoldalán találhatók.

A kártyaszámla kiegyenlítése 

Kérjük, egyeztessen megbízott vállalati kapcsolattartójával 
az Arany Vállalati Kártya kiegyenlítési módjaira vonatkozó 
további részleteket illetően!

Csoportos beszedési megbízás (Direct Debit)* 

Ez messze a legegyszerűbb és legkényelmesebb fizetési mód. 
A csoportos beszedési megbízás során a megfelelő összeg 
átutalása a fizetési határidő előtt automatikusan megtörténik. 
Amennyiben megbízásával feljogosítja bankját, és 
e megbízás visszaigazolását mi is rögzítettük, mindenkori 
kártyatartozásának ellenértékét automatikusan egyenlítheti ki 
minden hónapban akkor is, amikor Ön éppen üzleti úton 
tartózkodik.

Kérjük, vegye figyelembe a következőket:
A csoportos beszedési megbízást azt követően aktiváljuk, hogy 
az Ön bankja engedélyezte a bankszámlája megterhelését.

Ehhez a havi számlakivonaton szereplő dátumot megelőző 
napon elegendő fedezetnek kell rendelkezésre állnia 
a bankszámláján a számlakivonaton szereplő teljes összeg 
lehívásához.
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General information on settling the Corporate Gold Card 
account
•  Each month, you will have access to an itemized

statement of your Card account.
•  All transactions processed since the last statement are

listed, and you should check your receipts and Records
of Charges against your statement. On the statement
you will find a description of each transaction, including:
charge date, name of establishment, the amount of
money spent in Hungarian Forint or in foreign currency
with the Forint conversion.

•  All payments for your Corporate Gold Card spending
should be settled in full amount on the due date.
Overdue payments will incur late payment fee.

•  Payment should be transferred directly to the
American Express account. Details of the bank account
to credit appear on your statement.

Methods of settling the Card account 
Please consult your company’s Corporate Card Program 
Administrator for details of the settlement method your 
Company has adopted.

“Direct Debit”* 

This is by far the easiest and most convenient method of 
payment; Direct Debit is being collected before the payment 
is due. Once the Direct Debit instruction is authorized by your 
bank and then registered by American Express®, your 
Corporate Card account is automatically paid in full each 
month, even if you are away on business.

Please note:

•  Direct Debit will be activated after receiving from Your
Bank consent for debiting Your bank account.
 You should provide sufficient funds in the account to 

cover the full balance specified in the Statement on the 
day preceding the payment date shown on the monthly 
Statement.

* Applicable to persons making individual settlements with American Express.
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„My Card Account”– számlakivonat 
megtekintése online

„My Card Account”

Egyszerű és kényelmes online számlahozzáférés a 
tranzakciókhoz és havi számlakivonatokhoz bármikor, 
bárhonnan.

A kártya regisztrálását követően az online felületen: 
www.americanexpress.hu/mycardaccount ellenőrizheti 
tranzakcióit és megtekintheti havi számlakivonatait.

Megjegyzés:

• A „My Card Account” szolgáltatás angol nyelvű 
felhasználói felülettel rendelkezik, de a kivonatok magyar 
nyelven is elérhetők a Kártyabirtokosok számára.

• A „My Card Account” egyszerűen használható. Ha ennek 
ellenére mégis gondja akadna vele, használja a 
kártyabirtokosi útmutatót, amely magyar és angol nyelven 
is elérhető. 

Ha szeretne egy példányt a „My Card Account tmutató 
Kártyabirtokosok számára” című dokumentumból, 
forduljon bizalommal vállalati kapcsolattartójához, vagy 
hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 777 9777 telefonszámon.
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Easy online account access to your transactions and 
monthly statements – anytime, anywhere.

Please register your Card directly via 
www.americanexpress.hu/mycardaccount  to have 
online access to your transactions and monthly 
statements.

Note:

•  “My Card Account” has English language interface but
Cardmembers have access to statements in Hungarian
language.

•  “My Card Account” is an easy to use tool but in case of
any difficulties please refer to a manual in Hungarian 
and in English.

For a copy of “My Card Account Manual for Cardmembers” 
contact your Corporate Card Programme Administrator 
or call Customer Service on +36 1 777 9777.

“My Card Account” – view your statements 
online

https://www.centresuite.co.uk/Centre/?site=AmericanExpress ]
https://www.centresuite.co.uk/Centre/?site=AmericanExpress ]
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American Express, az Ön szolgálatában

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat

Az Arany Vállalati Kártya nem csupán egy széleskörűen 
elfogadott fizetőeszköz, hanem világszerte elérhető 
ügyfélszolgálatával biztosítja, hogy kérdéseire választ, 
elvárásaira megoldásokat kapjon.

Hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 777 9777-es 
telefonszámon.

Csapat az Ön szolgálatában:

A jól képzett American Express® Ügyfélszolgálat  segítséget 
nyújt Önnek:

• sürgősségi kártyapótlásban a kártya elvesztése vagy 
ellopása esetén;

• a havi számlakivonatával és a fizetési határidőkkel 
kapcsolatban;

• „My Card Account” − online számlahozzáférés 
ügyintézésében;

• csoportos beszedési megbízással kapcsolatos kérdésekben.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat

Hívjon minket a +36 1 777 9777-es telefonszámon. 
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Fax: +36 1 235 4339

Hétfő 8:00-20:00 óra között
Keddtől–péntekig 8:00–18:00 óra között 

Elveszett vagy ellopott kártyáját a hét minden napján, 
a nap 24 órájában bejelentheti ügyfélszolgálatunkon, 
a +36 1 777 9777-es telefonszámon. 

Telefonos megkeresés esetén kérjük, adja meg kártyaszámát. 
Levélben történő megkeresés esetén kérjük, mellékelje a 
tranzakciókról szóló bizonylatok, számlakivonatok, illetve 
egyéb dokumentumok másolatát annak érdekében, hogy 
a lehető legrövidebb időn belül megválaszolhassuk kérdéseit.

Kérjük, haladéktalanul tájékoztasson minket, ha elérhetőségi 
adataiban, pl. otthoni vagy munkahelyi telefonszámában, vagy 
különösen a lakcímében változás következik be. Ez különösen 
fontos akkor, ha a kártya hamarosan lejár.
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or stolen

•
ayment terms 

• – access to online statements

•  Direct Debit service

American Express® Corporate Card Customer 
Services Team 

Call on +36 1 777 9777
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com 
Fax: +36 1 235 4339

Monday, 8 a.m. – 8 p.m. 

Tuesday–Friday, 8 a.m. – 6 p.m.

If your Card is lost or stolen, call the 24/7 Customer 
Service on +36 1 777 9777.

When calling us, please quote your Card number. In 
your letters, please also include copies of transaction 
confirmations, statements and all other documents 
which could help us explain any possible doubts in a most 
prompt manner.

Please inform us immediately of any change in your 
contact details, including changes to your home or office 
telephone numbers and in particular your address. This is 
particularly important if the Card is due to expire.

American Express, at your service

American Express® Corporate Card Customer Services

The Corporate Gold Card is not only a comprehensive 
payment tool, it is also a guarantee of global support 
ready to answer your queries and respond to your needs. 

Please call on +36 1 777 9777.

A team to help you
A highly trained American Express Customer Service 
Team is at your service to help you with:

•
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Express Cash szolgáltatás

Amennyiben cége részt vesz a vállalati Express Cash 
programban, az Arany Vállalati Kártyával világszerte több 
mint 1 200 000 pénzkiadó automatából (ATM vehet fel 
készpénzt.

Az Express Cash szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
információért és az igénylés jóváhagyásáért kérjük, forduljon 
bizalommal vállalati kapcsolattartójához. A kitöltött és aláírt 
űrlap eredeti példányát kérjük, küldje el az alábbi címre:

American Express Services Europe Limited Fióktelep, 
Magyarország
1133 Budapest, Váci út 76

Chip & PIN

Az Ön Arany Vállalati Kártyája Chip & PIN technológiával 
rendelkezik, amely még nagyobb biztonságot nyújt 
a visszaélésekkel szemben.

A szolgáltatás biztonságának megőrzése és az illetéktelen 
kártyahasználat elkerülése érdekében kezelje PIN kódját 
szigorúan bizalmasan, és tegyen meg minden elvárható 
óvintézkedést annak elkerülésére, hogy mások kideríthessék 
az Ön PIN kódját vagy használhassák a kártyáját. A PIN kódot 
soha ne tartsa a kártya közelében.

Fontos tudnivaló a PIN kódról:

• A kártya aktiválását követően bármelyik magyarországi OTP 
Bank pénzkiadó automatánál egyéni PIN kódot állíthat be.

• Amennyiben PIN kódját háromszor tévesen adta meg 
készpénzkiadó automatánál, a kártya ideiglenes zárolás alá 
kerül (a kód a zárolás ellenére változatlan marad).

• Ilyen esetben bármelyik magyarországi OTP Bank pénzkiadó 
automatánál (ATM) feloldhatja a zárolást a PIN kód 
megváltoztatásával.

• Amennyiben elfelejtette PIN kódját, kérjük, hívja 
Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 777 9777-es telefonszámon.  

Az American Express® PIN kód emlékeztetőt továbbít az Ön 
értesítési címére.
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•

•

•

de

 nce you have activated your Card, you could personalise 
your PIN at any TP Bank ATM in Hungary.

 If you enter your PIN incorrectly three times, your 
Card will be temporarily locked (the code will remain 
unchanged even after it is locked.

 If this happens, you can unlock it in any TP Bank ATM 
in Hungary by entering the correct PIN code. 

 If you forget your PIN code, please call the Customer 
Service Department on +36 1 777 9777.
American Express will send reminders of the PIN co 
to your mailing addresses.

•

Express Cash

If your company participates in the Corporate Express Cash 
program, you can use the Corporate Gold Card to get money 
from over 1,200,000 ATMs worldwide.  

If you wish to enroll in Express Cash Service please consult 
your company’s Corporate Cards Programme Administrator 
for approval. Please send the completed and signed original 
of the form to the following address:

American Express Services Europe Limited Fióktelep, 
Magyarország
1133 Budapest, Váci út 76 

Chip & PIN

Your Card uses Chip & PIN technology to provide 
convenience and extra security in protecting you against 
unauthorised use of the Card. 

To safeguard the service and ensure that no unauthorised 
transactions are made, you must keep your PIN strictly 
con ential and take all reasonable precautions to prevent 
others from learning your PIN or using the Card issued to 
you. PIN should be kept entirely separate from the Card.

Important information about the PIN code:

bkolak1
Highlight
+36 1 777 9777-es
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A kártyahasználat biztonsága

Csalás elleni védelem – a kártyával végzett tranzakciók 
biztonsága érdekében

Annak érdekében, hogy az Arany Vállalati Kártyájával való 
visszaéléseket elkerülje, kérjük, tartsa be a következő 
óvintézkedéseket:

• Kártyáját kézhezvételkor rögtön írja alá golyóstollal.

• Tárcájában jól látható helyen tartsa a kártyát, hogy 
esetleges elvesztését azonnal észlelje.

• Minden tranzakció után ellenőrizze, hogy a saját nevével 
ellátott kártyát kapta-e vissza.

• Telefonon bonyolított rendeléskor – például szállodafoglalás 
esetén – csak konkrét megrendelés leadása esetén adja 
meg kártyájának adatait.

• Győződjön meg arról, hogy hibás bizonylat kitöltésekor azt 
haladéktalanul érvénytelenítették vagy megsemmisítették.

• Ne tartsa a PIN kódját kártyájával egy helyen; soha ne írja 
PIN kódját a kártyájára.

Mi a teendő a Vállalati Kártya elvesztése vagy 
ellopása esetén

A kártyát elvesztés, ellopás vagy visszaélés esetén minél 
hamarabb le kell tiltani. Ilyen esetben kérjük, hívja 
Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 777 9777-es telefonszámon. A 
kártyát azonnal letiltjuk.

Az American Express a nap 24 órájában, a hét minden napján 
ingyen kicseréli kártyáját, amennyiben ez lehetséges.*

A Kártyabirtokos felelőssége csupán 45 000 Ft-ig terjed 
a kártya letiltásának időpontjáig jóváhagyás nélkül végrehajtott 
terhelésekért.

* Az American Express minden lehetséges helyen megkísérli a kártya 
azonnali pótlását, de törvényi és rendeleti megkötések, különböző politikai 
helyzetek, ellenvetések, biztonsági intézkedések meghiúsíthatják a kártya 
eljuttatását néhány országba.
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Fraud protection so the Card transactions are secure

To safeguard the Corporate Gold Card against use by 
unauthorized persons, please take the following preventative 
steps:

•  Sign the Card immediately, using a ballpoint pen.
•  Keep the Card in a conspicuous place in your wallet, so

you will notice if it is missing.
•  When using the Card in any transaction, make sure that

the Card you get back has your name on it.
•  When making telephone bookings, such as hotel

reservations, only disclose the Card details when
making definite orders.

•  Make sure that incorrect imprints of the Card are
destroyed immediately.

•  Do not store the Card and the PIN number in the same
place; do not write your PIN number on the Card.

Card Safety

* Wherever possible American Express tries to meet customers immediate 
card replacement needs, however a variety of laws and regulations, 
political situations, common-sense, safety and security issues mean 
that occasionally American Express is unable to send Cards to certain 
countries.

Loss or theft of the Corporate Gold Card
If your Card is lost, stolen or misused, it should be blocked as 
soon as possible. Please call Customer Service on:  
+36 1 777 9777. The Card will be blocked immediately. 

American Express offers free 24/7 Card replacement 
whenever possible.* 

Please note that the liability of the Cardmember is limited to 
only 45.000 HF until the Card is cancelled. 
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A Kártya megújítása

A kártya a „Valid Thru” felirat alatt feltüntetett hónap utolsó 
napjáig érvényes. Az új kártyát röviddel a lejárati idő előtt 
kézhez kell kapnia. Az új kártyát átvételkor célszerű azonnal 
aláírni.

Amennyiben a régi kártya lejárati ideje előtt két héttel még 
nem kapta kézhez új kártyáját, kérjük, haladéktalanul jelezze 
azt Ügyfélszolgálatunkon. 

Hívjon minket a +36 1 777 9777-es telefonszámon. Mindez 
megóvja Önt az esetleges visszaélésektől, illetve attól, hogy 
akár csak rövid ideig is érvényes kártya nélkül maradjon.
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Card Renewal
Your Card is valid until the last day of the month shown below 
‘Valid Thru’. You should receive a new Card shortly before the 
expiry date of the Card you are currently using. The new Card 
should be signed and activated immediately on receipt.

If you have still not received a new Card two weeks before the 
current Card expires, please notify us as soon as possible. 

Call the Customer Service at: +36 1 777 9777. This will help 
protect you against any possible interception and use by 
unauthorized persons. 



Kiegészítő szolgáltatások Arany Vállalati 
Kártyabirtokosok számára

Az Arany Vállalati Kártya, melyet világszerte számtalan helyen 
elfogadnak, utazásai során utazási szolgáltatások széles 
köréhez biztosít hozzáférést.

Belépés a reptéri VIP váróba1

Az összes Arany Vállalati Kártyabirtokos jogosult különleges 
ajánlatunk, a LOUNGE CLUB™ igénybevételére, amely 
a következőket foglalja magában:

• Ingyenes LOUNGE CLUB™ tagság, mellyel az Arany Vállalati 
Kártyabirtokosok több mint 350 reptéri VIP várót 
használhatnak világszerte.

• A LOUNGE CLUB™ tagság kezdetétől számított évi két 
látogatás ingyenes. Ezt követően a szokásos 24 eurós 
belépési díj érvényes.

• A váróba személyenként 24 euróért a Kártyabirtokost kísérő 
vendégek is beléphetnek, amit a Kártyabirtokos Arany 
Vállalati Kártyájára terhelünk.

A LOUNGE CLUB™ tagságba történő jelentkezéshez és 
a LOUNGE CLUB™ kártya igényléséhez kérjük, küldje el az 
alábbi jelentkezési lapot kitöltve az American Express 
Services Europe Limited magyarországi fióktelepére.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot szkennelve is elküldheti 
az ugyfelszolgalat@aexp.com e-mail címre.

A jelentkezési lapot faxon is elküldheti a +36 1 235 4339 
számra.
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Benefits for Corporate 
Gold Cardmembers

The Corporate Gold Card is accepted at many locations 
worldwide and offers you access to a wide range of benefits 
while travelling worldwide.

Airport VIP lounge access1

All Corporate Gold Cardmembers can take advantage of 
the specially prepared offer of membership in 
LOUNGE CLUB™, which enables:

•  Free LOUNGE CLUB™ membership which allows 
Cardmembers to use over 350 airport VIP lounges 
worldwide.

•  Two complimentary visits per LOUNGE CLUB™ 
membership year. Thereafter the usual entry fee of 
EUR 24 will apply.

•  Invite accompanying guests to the lounge, for which 
a fee of EUR 24 per guest will be charged to 
Cardmember’s Corporate Gold Card.

In order to sign up for LOUNGE CLUB™ membership 
and receive the LOUNGE CLUB™ card, please fill in the 
form and send it to American Express Services Europe 
Limited Branch, Hungary.

Complete the application form, scan the completed and 
signed document and submit via email to 
ugyfelszolgalat@aexp.com.

You can also fax the form at +36 1 235 4339. 
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Ingyenes korlátlan Boingo Wi-Fi hozzáférés2

Valamennyi Arany Vállalati Kártyabirtokos ingyenes, korlátlan 
Wi-Fi hozzáférésre jogosult világszerte több mint 1 millió 
Boingo hotspotról. A Wi-Fi hozzáférés akár négy eszközön 
is működik anélkül, hogy Wi-Fi roaming díjat kellene fizetni.

Felhívjuk Arany Vállalati Kártyabirtokosaink figyelmét, 
hogy a Boingo Wi-Fi hozzáféréshez a 
www.boingo.com/americanexpress webhelyen hozhatják 
létre ingyenes fiókjukat.

1 Csak regisztrált kártyabirtokosoknak. A teljes használati feltételeket a 
www.loungeclub.com/en/terms-and-conditions webhelyen találja.

2 A Szerződési feltételek érvényesek. A teljes feltételeket a 
www.boingo.com/americanexpress webhelyen találja. A Boingo 
American Express Kártyabirtokosoknak szóló programjába (Boingo 
American Express Preferred Plan) való regisztrációhoz a 
Kártyabirtokosoknak bele kell egyezniük abba, hogy a Boingo megossza 
kártyaszámukat az American Express-szel annak ellenőrzése érdekében, 
hogy kártyájuk alkalmas-e a kiegészítő szolgálatás igénybevételére. 
Ezenkívül a Kártyabirtokosoknak bele kell egyezniük abba, hogy az 
American Express megossza a kártyájuk alkalmasságának igazolásával 
kapcsolatos információt a Boingoval. 
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1 Cardmember enrolment required. To see complete conditions of use, 
please visit www.loungeclub.com/en/terms-and-conditions.

2 Terms and conditions apply. Visit www.boingo.com/americanexpress 
to view full terms. In order to enrol in the Boingo American Express 
Preferred Plan, Cardmembers will need to acknowledge and agree that 
Boingo will share their Card number with American Express to verify 
that their Card is eligible for this bene�t. Cardmembers will have to further 
agree that American Express will share con�rmation of their Card's 
eligibility for the Plan with Boingo. 

 

Complimentary unlimited Boingo Wi-Fi access2

All Gold Cardmembers can enjoy complimentary, 
unlimited Wi-Fi access at more than 1 million Boingo 
hotspots worldwide. They will receive Wi-Fi access to be
used on up to four devices and pay no Wi-Fi roaming fees. 

Please note that for Boingo Wi-Fi access, Gold Cardmembers 
can visit www.boingo.com/americanexpress to create 
their complimentary account.
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Biztosítási fedezet

Baleset esetén javasoljuk Kártyabirtokosainknak, hogy 
a biztosítással és a kárbejelentési igény benyújtásával 
kapcsolatos teljeskörű tájékoztatásért vegyék fel a kapcsolatot 
a biztosítóval a következő telefonszámon:
+43 1 316 70 822 (a nap 24 órájában, a hét minden napján).

Ajánlott közvetlenül a baleset után felvenni a kapcsolatot 
a biztosítóval, még mielőtt bármi mást tenne.

Nyugodt utazás

Ha útiköltségét American Express Arany Vállalati Kártyájával 
egyenlíti ki, Önt utazási biztosítás illeti meg mindenfajta 
pluszköltség nélkül. Vagyis élvezze nyugodtan az utazást,
a gondokat pedig hagyja csak ránk!

Üzleti Utazási Balesetbiztosítás 

A biztosítás 50 000 000 Ft összegig nyújt fedezetet üzleti 
útjaira, illetve 25 000 000 Ft értékig magánútra is. 
A biztosítási kötvény fedezetet nyújt az utazás során 
bekövetkező baleset miatti halálesetre vagy rokkantságra 
közforgalmú járművel történő utazás esetén. 

Orvosi ellátás és egészségügyi költségek 
A szükséges orvosi, sebészeti és kórházi költségek, valamint 
a sürgősségi fogászati ellátás költségeinek fedezésére.

Maximális biztosítási összegek:

• 120 000 euró kórházi ellátás esetén,

• 16 000 euró járóbeteg ellátás esetén, 80 euró önrésszel,

• 200 euró a sürgősségi fogászati ellátás költségeinek 
fedezésére.
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Peace of mind when travelling

Business Travel Accident

 

Insurance Cover

The policy gives you up to HUF 50,000,000 in coverage 
during your business trips or up to HUF 25,000,000 coverage 
for personal trips. The policy covers death or disability 
caused by an accident during a trip when travelling on 
a common carrier. 

When you pay for a trip on your American Express 
Corporate Gold Card, you receive travel insurance cover 
for no additional charge. That means you can enjoy the 
ride, and leave the worrying to us.

Medical assistance and expenses
 

Provides cover for necessary medical, surgical and hospital 
costs as well as emergency dental costs. 

The maximum amount for this cover is:

•  Up to EUR 120,000 if you are hospitalised 

•  Up to EUR 16,000 for outpatient treatment with an 
excess of  EUR 80

•  Up to EUR 200 for emergency dental costs.  

 

In case of an accident it is recommended that Cardmembers 
contact the Insurers in order to obtain complete information 
on the insurance and the process for making a claim: 
+43 1 316 70 822 (24/7). 

Contact is recommended immediately after the accident 
occurs, prior to taking any further action. 
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Utazási Kellemetlenségek Esetére Szóló Biztosítás 

A biztosítás keretében ételt és üdítőt vásárolhat, illetve 
szállodában is megszállhat, amennyiben a menetrend szerinti 
repülőjárat jelentősen késik, illetve törlés vagy túlfoglalás 
esetén, vagy ha lekési a csatlakozó járatot. Ezenkívül a 
biztosítás alapvető tisztálkodószerek és ruházati cikkek 
vásárlására is fedezetet nyújt, amennyiben személyes 
poggyásza késik.

A visszatérítés igénybevételének feltétele, hogy a fenti 
költségeket mind a Vállalati Kártyára terheljék, feltéve, hogy 
a helyi kereskedők elfogadják a kártyát.

A fedezet a következőkre terjed ki:

• Késéssel induló járat, a járat törlése vagy a beszállás 
kényszerű megtagadása esetén – 150 600 Ft értékig; 

• Csatlakozás lekésése esetén – 85 600 Ft értékig;

• A csomag legalább 6 órás késése esetén – 85 600 Ft értékig;

• A csomag további késése esetén – további 300 000 Ft értékig

Személyes tulajdontárgyak 

Az Arany Vállalati Kártyabirtokos személyes tulajdontárgyának 
elvesztése, ellopása vagy megrongálódása esetén nyújt 
fedezet.

• 5000 euróig utazásonként

• 750 euróig egy tételre, illetve pár vagy készlet esetén.

Megjegyzés: Készpénzre, iratokra és elektronikai eszközökre 
a biztosítás nem nyújt fedezetet.
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All the above mentioned costs must be charged to your 
Corporate Gold Card to be eligible for reimbursement, 
unless payment with your Card is not possible due to local 
merchant acceptance. 

Note: The Cardmember will not be cover for e.g. money, 
documents and electronic items.

You receive cover of:

•  Flight delay, flight cancellation, or denial of boarding 
– up to HUF 150,600

•  Flight missed connection – up to HUF 85,600 

•  Baggage delay for 6 hours or more – up to HUF 85,600

•  Extended baggage delay – up to additional HUF 300,000.

Personal Belongings 

Cover Gold Cardmember’s personal belongings which 
are lost, stolen or damaged:

•  Up to EUR 5,000 in total per trip

•  Up to EUR 750 for a single item, pair or set of items. 

Travel Inconvenience Insurance

The insurance allows you  to purchase meals, refreshments 
and hotel accommodation if a scheduled flight is seriously 
delayed, cancelled, overbooked or you miss your connection 
flight. The policy also allows you to purchase essential items 
of toiletries and clothing in case of your personal baggage is 
delayed.  
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Global Sürgősségi Segítségnyújtási Szolgáltatás 

Amikor távol van otthonától és vészhelyzet következik be, 
hívja az exkluzív Global Sürgősségi segélyvonalat, amely 
a nap 24 órájában a világ bármely tájáról elérhető. 
Felvilágosítást nyújt útlevél, vízum és védőoltási 
követelményekkel, vámszabályokkal, valuta árfolyamokkal, 
időjárással, menetrendekkel, a helyi orvosi és fordítói 
szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezenkívül rendkívüli 
egészségügyi vagy jogi esetben átadják a sürgős üzeneteket 
ismerőseinek, rokonainak vagy üzlettársainak, illetve 
tájékoztatják őket az Ön egészségi állapotáról.

Üzleti Utazási Biztosítás Ügyfélszolgálat

Biztosítási igénybejelentés, tájékoztatás, és Global Sürgősségi 
Segítségnyújtási Szolgáltatás.

Hívja a +43 1 316 70 822 telefonszámot (a nap 24 órájában, 
a hét minden napján hívható). 

Kérjük, olvassa végig az Üzleti Utazási Biztosítás Szerződési 
feltételeit.
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Please read the full set of Business Travel Insurance 
Terms and Conditions. 

Business Travel Insurance Customer Service

Making Claims, Insurance Information and Global Assistance
Service

Call on +43 1 316 70 822 (24/7)

Global Assistance

When you’re far from home and have an emergency, 
call the exclusive Global Assistance team anytime from 
anywhere. Accessible 24 hours a day from anywhere in 
the world. They will provide information on passport, 
visa and inoculation requirements, customs regulations, 
currency exchange rates, climate, travel schedules, local 
doctors and translation services. They will also send 
urgent messages or medical information to your friends, 
relatives or business associates during a medical or legal 
emergency.
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