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Védelmet nyújtunk az Ön számára, hogy bizalommal vásárolhasson.

Amikor Ön a kártyáját használja, nyilvánvalóan szeretné magát biztonságban érezni. Vásároljon 
az interneten, egy üzletben vagy bárhol máshol a világon, mi ugyanolyan komolyan vesszük az Ön 
biztonságát, mint Ön. A célunk, hogy Ön a világon bármely részén gondtalanul fizethessen 
kártyájáva. Nyugodt lehet: az American Expressnél az Ön biztonsága jó kezekben van.

Hogyan védjük Önt

1. Csalás elleni védelem 

A világon mindenhol nyugodtan használhatja kártyáját. Intelligens rendszereinknek, biztonságos fizetési 
eljárásainknak és csalás elleni védelmi garanciánknak köszönhetően Ön biztonságban érezheti magát.

Intelligens biztonság 
Intelligens biztonsági rendszereink állandó figyelemmel kísérik az Ön költési szokásait, észlelik 
a rendellenes tevékenységet, és segítenek megakadályozni a csalási kísérleteket. Az Ön számláját 
rendszeresen ellenőrizzük, és ha valami szokatlant észlelünk, azonnal kapcsolatba lépünk Önnel, 
hogy tisztázzuk, Ön végezte-e az adott vásárlást.

2. Vásárlások védelme

Minden lépésénél Ön mellett állunk
Bármit vásárol az interneten, egy itthoni vagy külföldi üzletben, a tranzakció feldolgozása minden 
esetben biztonságos fizetési rendszereinken keresztül zajlik. Más kártyákkal ellentétben ugyanis 
a mi tranzakcióinknak rendszerint csak három szereplője van: Ön, a kereskedő, és mi. 
Ebből következik, hogy ha probléma adódik, azt jó eséllyel azonnal észleljük, és gyorsan megoldjuk.

Helytelen összeget számítottak fel Önnek? Nem a saját tranzakcióját látja? Mi megoldjuk
Olykor előfordulhat, hogy a számlakivonatán olyan tétel szerepel, amelyet nem ismer fel, vagy amit 
vitatni szeretne. Ilyenkor elég, ha felhív minket, és mi kézbe vesszük az ügyet, hogy a szóban forgó 
költség eredetét tisztázzuk.

A háttérben több dolog is állhat:
• Lehet, hogy Ön törölte azt a rendelést, amelyre az adott terhelés vonatkozik
• Lehet, hogy olyan költségről van szó, amelyről Ön nem tudott, vagy olyan árucikkről, amelyet 

még nem szállítottak ki Önnek
• Előfordulhat, hogy ugyanaz a tranzakció többször is beterhelésre került Önnek
• Lehet, hogy a váratlan díjtétel az American Expresstől érkezett
• Lehet, hogy olyan előre rögzített tranzakcióról van szó, amelyről megfeledkezett

Bármi is az ok, csak hívjon minket, vagy küldjön elektronikus üzenetet, és mi megvizsgáljuk. Ilyen 
esetekben, a bejelentést követő 48 órán belül kapcsolatba lépünk Önnel, hogy a kérdését pontosítsuk.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig
Szombaton 8.00–16.00 óráig

3. SafeKey

Többszintű biztonság az Ön személyazonosságának ellenőrzésére
Az American Express SafeKey® a 3-D® Secure technológiát alkalmazza a csalások elleni védelemre, 
és így ellenőrzi, hogy a vásárlásokat valóban Ön hajtja-e végre. Ez egy egyszerű, gyors módszer, 
amely fejben tartandó jelszavak nélkül biztosít még kényelmesebb online vásárlást.

Hogyan működik?
A SafeKey a legmodernebb 3-D® Secure technológia segítségével akadályozza meg a csalásokat, és 
bizonyosodik meg arról, hogy valóban Ön fizet-e az American Express kártyával az internetes vásárlás 
során.

1. Amikor Ön egy SafeKey-partner kereskedőnél az interneten keresztül vásárol, a SafeKey egy
 felugró új ablakban egy egyedi, egyszer használatos kódot kér Öntől.

2. A kódot közvetlenül Önnek küldjük SMS-ben vagy e-mailben, arra az e-mail címre vagy 
telefonszámra, amely nyilvántartásunkban szerepel.

3. A vásárlás hitelesítése érdekében csak be kell írnia a kapott kódot.

Hogyan kapom meg a kódot?
Önnek csak annyi a teendője, hogy nálunk nyilvántartott elérhetőségeit naprakészen tartsa; a többi 
a mi dolgunk. Ezt követően, ha online fizetéskor látja a SafeKey logót, csak kövesse a megjelenő 
utasításokat a művelet sikeres végrehajtása érdekében.

Megjegyzés: A SafeKey az Ön vásárlási szokásai alapján bizonyos online vásárlások esetén dönthet úgy, 
hogy egyszerűsített protokoll szerint jár el. Ilyen esetekben a SafeKey nem feltétlenül kéri Önt a biztonsá-
gi kód megadására az online vásárlás során, de ilyenkor is ugyanolyan online védelmet nyújt.

Hol használhatom?
Összefogtunk a SafeKey-partner online kereskedőkkel annak érdekében, hogy még magasabb szintű 
védelmet nyújtsunk az online vásárlások során. Így amikor Ön az interneten vásárol, a SafeKeynek 
köszönhetően biztonságban érezheti magát.

4. Chip és PIN-kód

Nyugalom és kényelem jár a kártyákhoz
Chip & PIN biztonság – Önt védik a vásárlás során. A Chippel és PIN-kóddal is ellátott kártyák egy 
mikrochipet tartalmaznak az adatok biztonságos tárolása érdekében, így a csalók nehezebben 
tudnak visszaélni az Ön kártyájával.
A négy számjegyű PIN-kódot kizárólag Ön ismeri, és a személyes vásárlások során kell használnia 
a vásárlás hitelesítéséhez, a pénztári bizonylat szokásos aláírása helyett.

5. Adatbiztonság

Az Ön adatainak biztonsága nekünk ugyanolyan fontos, mint Önnek
Az American Express nagyra értékeli az Ön bizalmát, és tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. 
Adatvédelmi Szabályzatunkban is kiemelt szerepet kap ügyfeleink személyes adatainak védelme.

Hogyan használjuk az Öntől begyűjtött információt?
Az olyan helyzetekben, amikor az Ön által igényelt termékekből és szolgáltatásokból vagy a velünk való 
kapcsolatának jellegéből ez nem nyilvánvaló, minden esetben közöljük Önnel, hogy hogyan kezeljük az 
Ön személyes adatait. Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozóan (pl. hogy milyen adatokat gyűjtünk, 
kivel osztjuk meg és hogyan őrizzük azokat), további konkrét információkat találhat:

• Az Ön termékére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban, illetve
• Online Adatvédelmi Nyilatkozatunkban, amelyből online adatkezelési gyakorlatunkat is megismerheti.

Hogyan osztunk meg információt?
Az Ön személyes adatait csak abban az esetben osztjuk meg harmadik személyekkel, ha az termékek 
vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy a köztünk levő kapcsolat jellegéből ez következik, 
amennyiben erről előzetesen tájékoztattuk Önt vagy felhatalmazást kaptunk Öntől annak érdekében, 
hogy a csalás vagy bűncselekmény lehetőségét csökkentsük, vagy a törvény által engedélyezett 
egyéb célból.

Hogyan tároljuk és őrizzük az Ön adatait?
Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és a hozzáférést azokra korlátozzuk, akiknek az Ön személyes 
adataira kifejezetten szükségük van. Ebbe az Ön személyes adatainak védelme érdekében technikai 
és fizikai biztonsági óvintézkedések egyaránt beletartoznak. Ilyen óvintézkedések többek között 
a számítástechnikai védelmi megoldások, valamint a biztonságos fájlkezelés és a létesítménybiztonság. 
Továbbá lépéseket teszünk annak érdekében is, hogy a szükségtelenné vált személyes adatokat 
biztonságos módon semmisítsük meg.
A személyes adatok kezelésével összefüggő elkötelezettségünket megismerheti, ha az Adatvédelmi 
elveinkre mutató hivatkozásra kattint.

További lehetőségek az Ön biztonsága érdekében

1. Külföldi utazás

Bármerre is jár, mi vigyázunk Önre
Ha utazik, legyen az rövid vagy hosszabb utazás, mi mindent megteszünk azért, hogy Önt és 
kártyáját biztonságban tudjuk. Sőt, az Ön American Express kártyája éppenséggel az egyik 
leghasznosabb tárgy, amit utazásaira magával vihet. Még ha elvész vagy ellopják is, Önnek csak 
egy telefonhívásába kerül, és mi segítünk.

Sürgős kártyapótlás elvesztés esetén 
Amennyiben az Ön utazása alatt a kártyája elvész vagy azt ellopják, és ezt Ön jelzi felénk, úgy 
a lehető leghamarabb (többnyire két munkanapon belül) új kártyát juttatunk el Önhöz.
Ha kártyáját elveszti vagy ellopják, hívja ezt az éjjel-nappal hívható számot: +36 1 484 2639.

Global Assist Segítségnyújtási Szolgáltatás 
Az Ön kártyájához az Ön és családja részére egy felbecsülhetetlen, 24 órás telefonos segítségnyújtási 
szolgáltatás is tartozik, amely a világ bármely tájáról igénybe vehető*. Global Assist Segítségnyújtási 
Szolgáltatásunk keretében segítünk Önnek sürgős esetekben felkutatni elveszett poggyászát, illetve 
ügyvédet, tolmácsot vagy angolul beszélő orvost találni. Segítséget kérhet tőlünk orvosi recept 
továbbítása céljából, illetve üzenetet hagyhat nálunk valamely hozzátartozója számára, amit mi 
továbbítunk az érintettnek.

További információk
A vállalati kártyabirtokosoknak nyújtott előnyökről, így pl. a kiterjesztett Biztosítási feltételekről 
további részleteket az alábbi hivatkozásokon talál: 
americanexpress.hu/vallalatikartya (standard Vállalati Kártya esetén), illetve 
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

Globális segítségnyújtási szolgáltatással kapcsolatos információkérést, illetve kárigényt az alábbi 
telefonszámon lehet benyújtani: +43 1 316 70 822 (a hét minden napján, éjjel-nappal hívható 
segélyvonal).
Javasoljuk, hogy a váratlan eseményt követően haladéktalanul tegyen bejelentést, még mielőtt 
bármilyen egyéb lépést tenne.

Juttassa el hozzánk útitervét
Ha külföldre utazik, tudassa velünk még az utazás előtt, hogy milyen dátumokon mely országokba 
látogat, hogy fokozott figyelemmel tudjuk kísérni az Ön számláját. Ha az Ön által jelzett országokon 
és dátumokon kívüli költést észlelünk, azonnal közbelépünk, és megakadályozzuk az esetleges 
visszaéléseket.

* Nem minden szolgáltatás vehető igénybe minden helyszínen, illetve ezeket helyi jogszabályok korlátozhatják.

Ez az ismertető általános áttekintést nyújt a biztosítás által lefedett esetek köréről. A részletekre vonatkozóan olvassa el a Biztosítási feltételeket:
americanexpress.hu/vallalatikartya (Zöld Kártya esetén), illetve americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

2. Legyen biztonságban az interneten is 
10 javaslat a biztonságos online vásárláshoz

1. Ha olyan online kereskedőnél vásárol, akit nem ismer, kezdje egy kis ellenőrzéssel. Nézzen utána a 
kereskedő postacímének és telefonszámának, és ellenőrizze, hogy azok valóban érvényes adatok-e.

2. Ne válaszoljon olyan cégektől érkező kéretlen elektronikus üzenetekre, amelyek feladóját nem ismeri.
3. Mielőtt kártyaadatait az interneten megadja, ellenőrizze, hogy biztonságos-e az adott weboldal. 

Erre három különböző mód is létezik:
a. Amikor Ön egy weboldalon bejelentkezik vagy regisztrál, a böngésző címsorában egy lakat 

szimbólumnak kell látszania. Figyeljen rá, hogy a lakat ne magán a weboldalon jelenlen meg, 
mert ez valószínűleg egy visszaélési kísérletre utal.

b. A weboldal címének úgy kell kezdődnie, hogy „https://”. Az „s” a „secure” (biztonságos) 
szóra utal.

c. Ha Ön az adott böngésző legfrissebb verzióját használja, úgy a weboldal címsora vagy neve 
halványzöld alapon jelenik meg.

4. Egyes weboldalak külső fizetési szolgáltatók weboldalaira irányíthatják Önt. Fizetés előtt 
győződjön meg arról, hogy biztonságosak ezek az oldalak.

5. Bizonyos oldalak a fokozottabb biztonság érdekében jelszó megadását igénylik; a választott 
jelszavakat jól jegyezze és őrizze meg.

6. Ha magánszemélynek fizet, soha ne utalja a pénzt közvetlenül az illető banki folyószámlájára, 
hanem használjon biztonságos fizetési módot, ahol a pénz két elektronikus számla között mozog.

7. Olvassa el az eladó adatvédelmi és pénz-visszafizetési szabályzatát.
8. Ha egy oldalra bejelentkezett vagy személyes adataival regisztrált, a tevékenység végeztével 

mindig jelentkezzen ki. Adatainak védelméhez nem elegendő, ha csupán bezárja a böngészőt.
9. Vásárlás után gondosan ellenőrizze számlakivonatát, hogy a megfelelő összeget vonták-e le, és 

ha bármilyen gyanús dolgot lát, haladéktalanul jelezze felénk.
10. Mielőtt használja az internetet, ellenőrizze, hogy gépén a legfrissebb, vírusok/kémprogramok 

elleni szoftver, illetve tűzfalszoftver van-e telepítve.

Adathalászat
Az adathalászat egy elterjedt internetes csalási forma, amikor a csalók olyan álcázott e-mailt 
küldenek, amely úgy tűnik, mintha egy banktól, hitelkártyacégtől vagy más megbízható szervezettől 
érkezne. Általában arra próbálják rávenni a címzettet, hogy kattintson a levél egyik hivatkozására, 
legtöbbször azzal az indokkal, hogy a fiókja zárolásának megakadályozása érdekében frissítse 
jelszavát. Ha Ön rákattint a hivatkozásra, egy olyan oldalra irányítják, amely valódinak tűnik, de 
valójában hamis, és amely arra próbálja Önt rávenni, hogy személyes adatait (pl. bejelentkezési 
adatait, jelszavát, számlaszámát stb.) megadja.
Amennyiben olyan e-mailt kap, amely az American Expresstől érkezőnek tünteti fel magát, és 
amely gyanúsnak tűnik Önnek, kérjük, továbbítsa azt az UKemailfraud@americanexpress.com 
címre. Kérjük, hogy az e-mailben ne adja meg kártyaszámát!
Ha úgy véli, valaki visszaélt az Ön American Express számlaadataival, kérjük, haladéktalanul 
értesítse az American Expresst, és hívja a kártya hátoldalán található telefonszámot.

Mire kell vigyázni 
Maga az e-mail úgy tűnhet, mintha csakugyan a feltüntetett feladótól érkezett volna. A hamis 
e-mailek gyakran (de nem mindig) felismerhetők az alábbi jelekről:

• A küldő e-mail címe nem egyezik meg a valódi szervezet webcímével.
• Az e-mailt teljesen más e-mail címről, akár egy ingyenes webmail címről küldték.
• Az e-mail megszólításában nem az Ön neve szerepel, hanem egy általános megszólítás, pl. 

„Tisztelt Ügyfelünk”.
• Arra próbálják Önt rávenni, hogy sürgősen cselekedjék, pl. ha valamit nem tesz meg azonnal, 

törlik vagy felfüggesztik a számláját.
• Az e-mail személyes adatokat, pl. felhasználónevet, jelszót vagy számlaszámot kér Öntől.

Hogyan védekezhet az adathalászat ellen
• Ismeretlen személynek vagy szervezetnek soha ne adja meg a kártyaszámát, a kártyabiztonsági 

kódot, a PIN-kódot vagy a jelszót
• Óvakodjon az olyan személyektől, akik telefonon vagy e-mailben lépnek kapcsolatba Önnel, és 

biztonsági adatokat kérnek Öntől. Ha nem tudja, ki hívta fel Önt, a kártya hátoldalán lévő 
telefonszámon hívja az American Expresst.

• Ha az American Express® felhívja Önt, köteles meggyőződni az Ön személyazonosságáról. 
Ha mi hívjuk Önt, a biztonsági kérdésekre csakis részleges választ kérünk Öntől.

• Rendszeresen frissítse vírusvédelmét és tűzfalát, és mindig töltse le operációs rendszerének 
biztonsági frissítéseit, hogy a csalók ne férhessenek hozzá az Ön adataihoz a számítógépén 
keresztül.

• Soha ne nyisson meg olyan e-mailt, amely spamnek tűnik.
• Ne válaszoljon az ismeretlen feladóktól érkező e-mailekre, és ne nyissa meg az azokhoz 

csatolt fájlokat.
• Egyes internetbiztonsági szolgáltatók weboldalukon listát tesznek közzé a spameket és csaló 

e-maileket küldő webhelyekről; ha gyanús e-mailt kap, ellenőrizze, hogy a feladó nem szerepel-e 
az ilyen listákon.

• A legtöbb levelezőprogram beépített spamszűrővel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy ez Önnél be legyen 
kapcsolva.

• Gondolkodjon, mielőtt rákattintana az ismeretlen feladóktól érkező levelekben valamilyen 
hivatkozásra. Ehelyett vigye az egérmutatót a hivatkozás fölé, hogy lássa, hova mutat valójában 
az adott hivatkozás. Ha az így látható cím nem egyezik azzal, ami a hivatkozás szövegében 
szerepel, ne kattintson rá.

• A legtöbb spam- és levélszemétszűrőben beállítható, hogy a megbízható forrásból jövő 
üzeneteket átengedje, a nem megbízhatóakat pedig blokkolja.

• Ha webmail szolgáltatót választ (pl. Gmail, Hotmail vagy Yahoo! Mail), olyat válasszon, amelyik 
rendelkezik spamszűréssel, és ügyeljen rá, hogy azt mindig tartsa bekapcsolva.

Személyazonosság-lopás 
A személyazonosság-lopás olyan csalási forma, amikor valaki anyagi haszonszerzés céljából az Ön 
nevével vagy személyi adataival nyit új fiókot, vagy veszi át az irányítást egy meglévő fiók fölött. 
A kellemetlenségeken és az esetleges költségeken túl ez a visszaélés még az Ön hitelbesorolását is 
ronthatja, aminek következtében a probléma tisztázásáig Ön nehezebben juthat kölcsönhöz, 
hitelkártyához vagy jelzáloghoz.

Hogyan védekezhet a személyazonosság-lopás ellen
• Személyes adatait és dokumentumait őrizze gondosan – ezen adatok birtokában valaki 

könnyen ellophatja az Ön személyazonosságát
• Semmisítse meg a pénzügyi szolgáltatóktól és közműcégektől származó bizalmas leveleit, ha 

már nincs rájuk szüksége

Online csalások
Legyen éber, ha csaló szándékúnak látszó e-mailt vagy telefonhívást kap
Az American Express soha nem kér Öntől bizalmas számlaadatokat e-mailben vagy telefonon. 
Ha azonban felhívjuk Önt, felteszünk Önnek néhány biztonsági kérdést a számlájára vonatkozóan, 
hogy meggyőződjünk az Ön személyazonosságáról. Ha mi hívjuk Önt, az ilyen kérdésekre csakis 
részleges választ kérünk Öntől.
Ha bármilyen kétség merül fel Önben arra vonatkozóan, hogy a hívás valóban tőlünk érkezik, hívja 
a folyószámla-kivonatán vagy a bankkártyáján lévő telefonszámot.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig
Szombaton 8.00–16.00 óráig

3. Védje személyazonosságát

Néhány egyszerű lépés a csalások megakadályozására
Néhány egyszerű lépéssel Ön is megelőzheti, hogy csalás áldozatává váljon.

Rendszeresen ellenőrizze számláját
• Szokjon rá, hogy rendszeresen átnézi számlakivonatait. Ez online szolgáltatásaink segítségével 

igen egyszerűen elvégezhető, mivel így napi szinten bármikor, gyakorlatilag a világ bármely 
pontjáról ellenőrizheti tranzakcióit. Látogasson el a My Card Account oldalra.

• Váltson papírmentes számlakivonatra, és kövesse számláját az interneten. Ha kiküszöböli 
a postai kézbesítési láncon áthaladó, illetve nem megfelelően megsemmisített papíralapú 
számlakivonatokat, elejét veheti a személyazonosság-lopásoknak.

• Őrizze meg a bizonylatok egy-egy példányát, és vesse össze azokat a számlakivonat adataival
• Ha ismeretlen díjtételt vagy díjtételeket észlel online vagy papíralapú számlakivonatán, 

haladéktalanul hívja kártyakibocsátóját

Tartsa kártyáját biztos helyen
• Soha ne adja kölcsön a kártyát senkinek
• Az új kártyát a hátoldalán azonnal írja alá
• A régi, lejárt kártyát kettévágással semmisítse meg
• Ha elvesztette a kártyáját, vagy úgy véli, hogy ellopták, arról azonnal értesítsen minket. 

Ez esetben mi érvényteleníteni tudjuk a kártyáját, és megakadályozzuk a jogtalan tranzakciókat.

Védje PIN-kódját
•  Soha ne tartsa PIN-kódját a pénztárcájában, retiküljében vagy határidőnaplójában, illetve ne írja 

fel mások számára is érthető módon
•  Senkinek se árulja el a PIN-kódját
•  Ha egy banki terminálnál vagy készpénzkiadó automatánál (ATM) begépeli a PIN-kódot, mindig 

takarja el a másik kezével, hogy a rejtett kamerák vagy más személyek ne láthassák a kódot

PIN-kód – további információk
• PIN kódját Ön is megválaszthatja
• Lezárt PIN-kódját a helyes PIN megadásával feloldhatja

Fenti szolgáltatásokat Magyarországon az OTP Bank által üzemeltetett készpénzkiadó 
automatáknál (ATM) díjmentesen elvégezheti.

További információkat az alábbi dokumentumban talál: SafeKey. Gyakran Ismétlődő Kérdések.
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Keeping you protected so you can shop with confidence

When you’re using your Card – you just want to feel safe and secure. Whether you’re shopping 
online or in-store, around the corner or around the world, we take your security as seriously as you 
do. Which means you can enjoy worry-free shopping all over the world. Rest assured, with 
American Express you’re in safe hands.

How we protect you

1. Fraud Protection 

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

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

2. Shopping Protection

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

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

There could be many reasons:
• You might have cancelled the order that the transaction relates to
• There might be a charge you weren’t expecting, or a charge for a product you still haven’t received
• You may have been billed more than once for the same transaction
• You may have received an unexpected charge from American Express
• There may be a transaction recorded that you have no recollection of

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

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 8 p.m.,
Saturday, 8 a.m. – 4 p.m.

3. SafeKey

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

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

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

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

3. Simply enter the code to verify your transaction.

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

NB. SafeKey is able to identify some online purchases as eligible for an express journey based on 
your previous purchase history. In this instance SafeKey may not ask you to enter a one-time code 
during an online purchase but will still give you the same online security.

Where can I use it?
We've joined forces with participating online retailers to offer you this improved level of online 
shopping protection. So when you shop online you can relax and spend in confidence with SafeKey.

4. Chip and PIN

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

5. Privacy

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

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

• Within our Privacy Notice specific to your product; and
• Through our Online Privacy Statement which informs you about our online practices.

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

How do we keep and safeguard your information?
We keep your personal data confidential and limit access to your personal data to those who 
specifically need it. This includes using both technical and physical security measures to protect your 
personal information. These measures include computer safeguards and secured files and facilities. 
We also take steps to securely destroy personal data once it is no longer needed.
To learn more about our commitment to privacy, click the link to view our Data Protection and 
Privacy Principles.

Additional ways you can protect yourself

1. Travelling abroad 

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

Emergency Card replacement
If you and your Card part company on your travels – whether through loss or theft – we'll get a 
replacement to you as soon as we possibly can (often within two working days).
If your Card is lost or stolen, call +36 1 484 2639 (available 24/7).

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

Further information
For further details about all the benefits available to Corporate Green Cardmembers including the 
full set of improved Insurance Terms and Conditions, simply visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

For Global Assistance Service, to obtain complete information on the Insurance or to report a 
claim, please call: +43 1 316 70 822 (24/7 hotline).
Contact is recommended immediately after the accident occurs, prior to taking any further action.

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

* Not all services are available in all locations and are subject to local laws. 

This brochure provides a general overview of the range of insurance cover. For the detailed Insurance Policy Terms and Conditions, please visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

2. Staying safe online 

Top 10 tips to keep you safe when you shop online
1. If you are shopping with an unfamiliar online retailer, do a few checks about them. 

Find and verify a physical address and telephone contact details.
2. Do not reply to unsolicited emails from companies you don’t recognise.
3. Before entering your Card details online, ensure that the page is secure, in three ways:

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

b. The web address should begin with ‘https://’. The‘s’ stands for ‘secure’.
c. If using the latest version of your browser, the address bar or the name of the site owner may 

have a green tint.
4. Some websites may redirect you to a third-party payment service Ensure that these sites are 

secure before you make your payment.
5. Safeguard and remember the password you have chosen for the extra verification services 

used on some websites.
6. When making a payment to an individual, never transfer the money directly into their bank 

account but use a secure payment method where money is transferred between two electronic 
accounts.

7. Check sellers’ privacy policy and returns policy.
8. Always log out of sites into which you have logged in or registered details. Simply closing your 

browser is not enough to ensure privacy.
9. Check your card statements carefully after shopping to ensure that the correct amount has 

been debited, and contact us straightaway if you find anything suspicious.
10. Ensure you have effective and updated antivirus/antispyware software and firewall running 

before you go online.

Phishing
Phishing is a common scam where fraudsters send emails pretending to come from a bank, credit 
card company or other trusted organisation. They usually try to trick you into clicking on a link to 
go to the site (often to update your password to avoid your account being suspended). If you click 
the link in the email you’ll actually be taken to a website that looks genuine – but is actually a fake 
site designed to trick you into entering personal information such as log-in details, password, 
account number, etc.
If you receive an email relating to American Express that you believe could be fraudulent, immediately 
forward it to UKemailfraud@americanexpress.com. Please do not include your account number in 
the email.
If you feel your American Express account information has been compromised, please contact 
American Express immediately by calling the number on the back of your Card.

What to look out for 
The email itself can also look as if it comes from a genuine source. Fake emails can often (but not 
always) be spotted in the following ways:

• The sender’s email address is different from the real organisation’s website address.
• The email is sent from a completely different address or a free webmail address.
• The email does not use your proper name, but uses a non-specific greeting such as “Dear customer”.
• They want you to act urgently – i.e. that unless you do something right away, your account may 

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

How to protect yourself from phishing
• Never release your Card number, Card security code, PIN or password to an unknown person 

or organisation.
• Beware of anyone calling or emailing you and requesting security information. If you are unsure 

about the identity of a caller, phone American Express using the number on your Card or statement.
• American Express® is obliged to identify you when calling you. If we call you we will normally ask 

only for partial answers to security questions.
• Keep your anti-virus software, firewall and security patches up-to-date to prevent fraudsters 

accessing your details via your computer.
• Do not open emails which you suspect as being spam.
• Do not respond to emails from unknown sources or open their attachments.
• If you are suspicious of an email, you can check if it is on a list of known spam and scam emails 

that some internet security vendors feature on their websites.
• Most email clients come with spam filtering as standard. Ensure yours is switched on.
• Think before you click on links in emails from unknown sources. Instead, roll your mouse pointer 

over the link to reveal its true destination. Beware if this is different from what is displayed in the 
text of the link from the email.

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

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

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

How to protect yourself from identity theft
• Safeguard all your personal information and documents – this information can be used to steal 

your identity
• Shred any sensitive information from financial organisations or utility companies when no 

longer needed

Online scams
Be alert for bogus emails and phone calls 
American Express will never ask for sensitive account details by email or phone. However, if we call 
you, we will ask a few security questions relating to your account, so we can be sure who you are. 
If we call you we will normally ask only for partial answers to these questions.
If you are at all in doubt about whether the email or call is genuine, contact us using the phone 
number on your statement or Card.

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 8 p.m.,
Saturday, 8 a.m. – 4 p.m.

3. Protect your identity

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

Check your account regularly
• Get in the habit of checking your statements thoroughly. This is easy to do with our online 

services where you can check your transactions daily, anytime and virtually anywhere in the 
world. Visit My Card Account.

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

• Keep copies of your receipts and compare them to your statement
• Call our Customer Service Team as soon as possible if an unrecognised charge or charges 

appear on one of your online/paper statements

Keep your Card safe
• Never let anyone else use your Card
• Immediately sign the back of new Cards
• Always destroy old, expired cards by cutting them up
• Let us know immediately if you've lost your Card, or think it may be stolen. We will then be able 

to cancel the Card and prevent fraudulent transactions.

Protect your PIN
• Never keep your PIN in your wallet, purse or diary, or record it in a way that others could understand
• Do not tell anyone else your PIN
• Always try to cover your hand when entering your PIN at a terminal or ATM to prevent hidden 

cameras or others seeing your number

PIN code – additional information
• You may change your PIN code to a code of your choosing.
• You may also unblock your PIN Code by entering the correct PIN code.

The above services are free of charge and available in Hungary at any OTP Bank ATMs.

For more information, please refer to the document: SafeKey. Frequently Asked Questions.
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Védelmet nyújtunk az Ön számára, hogy bizalommal vásárolhasson.

Amikor Ön a kártyáját használja, nyilvánvalóan szeretné magát biztonságban érezni. Vásároljon 
az interneten, egy üzletben vagy bárhol máshol a világon, mi ugyanolyan komolyan vesszük az Ön 
biztonságát, mint Ön. A célunk, hogy Ön a világon bármely részén gondtalanul fizethessen 
kártyájáva. Nyugodt lehet: az American Expressnél az Ön biztonsága jó kezekben van.

Hogyan védjük Önt

1. Csalás elleni védelem

A világon mindenhol nyugodtan használhatja kártyáját. Intelligens rendszereinknek, biztonságos fizetési 
eljárásainknak és csalás elleni védelmi garanciánknak köszönhetően Ön biztonságban érezheti magát.

Intelligens biztonság 
Intelligens biztonsági rendszereink állandó figyelemmel kísérik az Ön költési szokásait, észlelik 
a rendellenes tevékenységet, és segítenek megakadályozni a csalási kísérleteket. Az Ön számláját 
rendszeresen ellenőrizzük, és ha valami szokatlant észlelünk, azonnal kapcsolatba lépünk Önnel, 
hogy tisztázzuk, Ön végezte-e az adott vásárlást.

2. Vásárlások védelme

Minden lépésénél Ön mellett állunk
Bármit vásárol az interneten, egy itthoni vagy külföldi üzletben, a tranzakció feldolgozása minden 
esetben biztonságos fizetési rendszereinken keresztül zajlik. Más kártyákkal ellentétben ugyanis 
a mi tranzakcióinknak rendszerint csak három szereplője van: Ön, a kereskedő, és mi. 
Ebből következik, hogy ha probléma adódik, azt jó eséllyel azonnal észleljük, és gyorsan megoldjuk.

Helytelen összeget számítottak fel Önnek? Nem a saját tranzakcióját látja? Mi megoldjuk
Olykor előfordulhat, hogy a számlakivonatán olyan tétel szerepel, amelyet nem ismer fel, vagy amit 
vitatni szeretne. Ilyenkor elég, ha felhív minket, és mi kézbe vesszük az ügyet, hogy a szóban forgó 
költség eredetét tisztázzuk.

A háttérben több dolog is állhat:
• Lehet, hogy Ön törölte azt a rendelést, amelyre az adott terhelés vonatkozik
• Lehet, hogy olyan költségről van szó, amelyről Ön nem tudott, vagy olyan árucikkről, amelyet 

még nem szállítottak ki Önnek
• Előfordulhat, hogy ugyanaz a tranzakció többször is beterhelésre került Önnek
• Lehet, hogy a váratlan díjtétel az American Expresstől érkezett
• Lehet, hogy olyan előre rögzített tranzakcióról van szó, amelyről megfeledkezett

Bármi is az ok, csak hívjon minket, vagy küldjön elektronikus üzenetet, és mi megvizsgáljuk. Ilyen 
esetekben, a bejelentést követő 48 órán belül kapcsolatba lépünk Önnel, hogy a kérdését pontosítsuk.

1. Amikor Ön egy SafeKey-partner kereskedőnél az interneten keresztül vásárol, a SafeKey egy
felugró új ablakban egy egyedi, egyszer használatos kódot kér Öntől.

2. A kódot közvetlenül Önnek küldjük SMS-ben vagy e-mailben, arra az e-mail címre vagy
telefonszámra, amely nyilvántartásunkban szerepel.

3. A vásárlás hitelesítése érdekében csak be kell írnia a kapott kódot.

Hogyan kapom meg a kódot?
Önnek csak annyi a teendője, hogy nálunk nyilvántartott elérhetőségeit naprakészen tartsa; a többi 
a mi dolgunk. Ezt követően, ha online fizetéskor látja a SafeKey logót, csak kövesse a megjelenő 
utasításokat a művelet sikeres végrehajtása érdekében.

Megjegyzés: A SafeKey az Ön vásárlási szokásai alapján bizonyos online vásárlások esetén dönthet úgy, 
hogy egyszerűsített protokoll szerint jár el. Ilyen esetekben a SafeKey nem feltétlenül kéri Önt a biztonsá-
gi kód megadására az online vásárlás során, de ilyenkor is ugyanolyan online védelmet nyújt.

Hol használhatom?
Összefogtunk a SafeKey-partner online kereskedőkkel annak érdekében, hogy még magasabb szintű 
védelmet nyújtsunk az online vásárlások során. Így amikor Ön az interneten vásárol, a SafeKeynek 
köszönhetően biztonságban érezheti magát.

4. Chip és PIN-kód

Nyugalom és kényelem jár a kártyákhoz
Chip & PIN biztonság – Önt védik a vásárlás során. A Chippel és PIN-kóddal is ellátott kártyák egy 
mikrochipet tartalmaznak az adatok biztonságos tárolása érdekében, így a csalók nehezebben 
tudnak visszaélni az Ön kártyájával.
A négy számjegyű PIN-kódot kizárólag Ön ismeri, és a személyes vásárlások során kell használnia 
a vásárlás hitelesítéséhez, a pénztári bizonylat szokásos aláírása helyett.

5. Adatbiztonság

Az Ön adatainak biztonsága nekünk ugyanolyan fontos, mint Önnek
Az American Express nagyra értékeli az Ön bizalmát, és tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. 
Adatvédelmi Szabályzatunkban is kiemelt szerepet kap ügyfeleink személyes adatainak védelme.

Hogyan használjuk az Öntől begyűjtött információt?
Az olyan helyzetekben, amikor az Ön által igényelt termékekből és szolgáltatásokból vagy a velünk való 
kapcsolatának jellegéből ez nem nyilvánvaló, minden esetben közöljük Önnel, hogy hogyan kezeljük az 
Ön személyes adatait. Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozóan (pl. hogy milyen adatokat gyűjtünk, 
kivel osztjuk meg és hogyan őrizzük azokat), további konkrét információkat találhat:

• Az Ön termékére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban, illetve
• Online Adatvédelmi Nyilatkozatunkban, amelyből online adatkezelési gyakorlatunkat is megismerheti.

Hogyan osztunk meg információt?
Az Ön személyes adatait csak abban az esetben osztjuk meg harmadik személyekkel, ha az termékek 
vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy a köztünk levő kapcsolat jellegéből ez következik, 
amennyiben erről előzetesen tájékoztattuk Önt vagy felhatalmazást kaptunk Öntől annak érdekében, 
hogy a csalás vagy bűncselekmény lehetőségét csökkentsük, vagy a törvény által engedélyezett 
egyéb célból.

Hogyan tároljuk és őrizzük az Ön adatait?
Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és a hozzáférést azokra korlátozzuk, akiknek az Ön személyes
adataira kifejezetten szükségük van. Ebbe az Ön személyes adatainak védelme érdekében technikai 
és fizikai biztonsági óvintézkedések egyaránt beletartoznak. Ilyen óvintézkedések többek között 
a számítástechnikai védelmi megoldások, valamint a biztonságos fájlkezelés és a létesítménybiztonság.
Továbbá lépéseket teszünk annak érdekében is, hogy a szükségtelenné vált személyes adatokat 
biztonságos módon semmisítsük meg.
A személyes adatok kezelésével összefüggő elkötelezettségünket megismerheti, ha az Adatvédelmi 
elveinkre mutató hivatkozásra kattint.

További lehetőségek az Ön biztonsága érdekében

1. Külföldi utazás

Bármerre is jár, mi vigyázunk Önre
Ha utazik, legyen az rövid vagy hosszabb utazás, mi mindent megteszünk azért, hogy Önt és 
kártyáját biztonságban tudjuk. Sőt, az Ön American Express kártyája éppenséggel az egyik 
leghasznosabb tárgy, amit utazásaira magával vihet. Még ha elvész vagy ellopják is, Önnek csak 
egy telefonhívásába kerül, és mi segítünk.

Sürgős kártyapótlás elvesztés esetén
Amennyiben az Ön utazása alatt a kártyája elvész vagy azt ellopják, és ezt Ön jelzi felénk, úgy 
a lehető leghamarabb (többnyire két munkanapon belül) új kártyát juttatunk el Önhöz.
Ha kártyáját elveszti vagy ellopják, hívja ezt az éjjel-nappal hívható számot: +36 1 484 2639.

Global Assist Segítségnyújtási Szolgáltatás
Az Ön kártyájához az Ön és családja részére egy felbecsülhetetlen, 24 órás telefonos segítségnyújtási 
szolgáltatás is tartozik, amely a világ bármely tájáról igénybe vehető*. Global Assist Segítségnyújtási 
Szolgáltatásunk keretében segítünk Önnek sürgős esetekben felkutatni elveszett poggyászát, illetve 
ügyvédet, tolmácsot vagy angolul beszélő orvost találni. Segítséget kérhet tőlünk orvosi recept 
továbbítása céljából, illetve üzenetet hagyhat nálunk valamely hozzátartozója számára, amit mi 
továbbítunk az érintettnek.

További információk
A vállalati kártyabirtokosoknak nyújtott előnyökről, így pl. a kiterjesztett Biztosítási feltételekről 
további részleteket az alábbi hivatkozásokon talál: 
americanexpress.hu/vallalatikartya (standard Vállalati Kártya esetén), illetve 
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

Globális segítségnyújtási szolgáltatással kapcsolatos információkérést, illetve kárigényt az alábbi 
telefonszámon lehet benyújtani: +43 1 316 70 822 (a hét minden napján, éjjel-nappal hívható 
segélyvonal).
Javasoljuk, hogy a váratlan eseményt követően haladéktalanul tegyen bejelentést, még mielőtt 
bármilyen egyéb lépést tenne.

Juttassa el hozzánk útitervét
Ha külföldre utazik, tudassa velünk még az utazás előtt, hogy milyen dátumokon mely országokba 
látogat, hogy fokozott figyelemmel tudjuk kísérni az Ön számláját. Ha az Ön által jelzett országokon 
és dátumokon kívüli költést észlelünk, azonnal közbelépünk, és megakadályozzuk az esetleges 
visszaéléseket.

* Nem minden szolgáltatás vehető igénybe minden helyszínen, illetve ezeket helyi jogszabályok korlátozhatják.

Ez az ismertető általános áttekintést nyújt a biztosítás által lefedett esetek köréről. A részletekre vonatkozóan olvassa el a Biztosítási feltételeket:
americanexpress.hu/vallalatikartya (Zöld Kártya esetén), illetve americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

2. Legyen biztonságban az interneten is
10 javaslat a biztonságos online vásárláshoz

1. Ha olyan online kereskedőnél vásárol, akit nem ismer, kezdje egy kis ellenőrzéssel. Nézzen utána a 
kereskedő postacímének és telefonszámának, és ellenőrizze, hogy azok valóban érvényes adatok-e.

2. Ne válaszoljon olyan cégektől érkező kéretlen elektronikus üzenetekre, amelyek feladóját nem ismeri.
3. Mielőtt kártyaadatait az interneten megadja, ellenőrizze, hogy biztonságos-e az adott weboldal. 

Erre három különböző mód is létezik:
a. Amikor Ön egy weboldalon bejelentkezik vagy regisztrál, a böngésző címsorában egy lakat 

szimbólumnak kell látszania. Figyeljen rá, hogy a lakat ne magán a weboldalon jelenlen meg, 
mert ez valószínűleg egy visszaélési kísérletre utal.

b. A weboldal címének úgy kell kezdődnie, hogy „https://”. Az „s” a „secure” (biztonságos) 
szóra utal.

c. Ha Ön az adott böngésző legfrissebb verzióját használja, úgy a weboldal címsora vagy neve 
halványzöld alapon jelenik meg.

4. Egyes weboldalak külső fizetési szolgáltatók weboldalaira irányíthatják Önt. Fizetés előtt 
győződjön meg arról, hogy biztonságosak ezek az oldalak.

5. Bizonyos oldalak a fokozottabb biztonság érdekében jelszó megadását igénylik; a választott 
jelszavakat jól jegyezze és őrizze meg.

6. Ha magánszemélynek fizet, soha ne utalja a pénzt közvetlenül az illető banki folyószámlájára, 
hanem használjon biztonságos fizetési módot, ahol a pénz két elektronikus számla között mozog.

7. Olvassa el az eladó adatvédelmi és pénz-visszafizetési szabályzatát.
8. Ha egy oldalra bejelentkezett vagy személyes adataival regisztrált, a tevékenység végeztével 

mindig jelentkezzen ki. Adatainak védelméhez nem elegendő, ha csupán bezárja a böngészőt.
9. Vásárlás után gondosan ellenőrizze számlakivonatát, hogy a megfelelő összeget vonták-e le, és 

ha bármilyen gyanús dolgot lát, haladéktalanul jelezze felénk.
10. Mielőtt használja az internetet, ellenőrizze, hogy gépén a legfrissebb, vírusok/kémprogramok 

elleni szoftver, illetve tűzfalszoftver van-e telepítve.

Adathalászat
Az adathalászat egy elterjedt internetes csalási forma, amikor a csalók olyan álcázott e-mailt 
küldenek, amely úgy tűnik, mintha egy banktól, hitelkártyacégtől vagy más megbízható szervezettől
érkezne. Általában arra próbálják rávenni a címzettet, hogy kattintson a levél egyik hivatkozására, 
legtöbbször azzal az indokkal, hogy a fiókja zárolásának megakadályozása érdekében frissítse 
jelszavát. Ha Ön rákattint a hivatkozásra, egy olyan oldalra irányítják, amely valódinak tűnik, de 
valójában hamis, és amely arra próbálja Önt rávenni, hogy személyes adatait (pl. bejelentkezési 
adatait, jelszavát, számlaszámát stb.) megadja.
Amennyiben olyan e-mailt kap, amely az American Expresstől érkezőnek tünteti fel magát, és 
amely gyanúsnak tűnik Önnek, kérjük, továbbítsa azt az UKemailfraud@americanexpress.com
címre. Kérjük, hogy az e-mailben ne adja meg kártyaszámát!
Ha úgy véli, valaki visszaélt az Ön American Express számlaadataival, kérjük, haladéktalanul 
értesítse az American Expresst, és hívja a kártya hátoldalán található telefonszámot.

Mire kell vigyázni 
Maga az e-mail úgy tűnhet, mintha csakugyan a feltüntetett feladótól érkezett volna. A hamis 
e-mailek gyakran (de nem mindig) felismerhetők az alábbi jelekről:

• A küldő e-mail címe nem egyezik meg a valódi szervezet webcímével.
• Az e-mailt teljesen más e-mail címről, akár egy ingyenes webmail címről küldték.
• Az e-mail megszólításában nem az Ön neve szerepel, hanem egy általános megszólítás, pl. 

„Tisztelt Ügyfelünk”.
• Arra próbálják Önt rávenni, hogy sürgősen cselekedjék, pl. ha valamit nem tesz meg azonnal, 

törlik vagy felfüggesztik a számláját.
• Az e-mail személyes adatokat, pl. felhasználónevet, jelszót vagy számlaszámot kér Öntől.

Hogyan védekezhet az adathalászat ellen
• Ismeretlen személynek vagy szervezetnek soha ne adja meg a kártyaszámát, a kártyabiztonsági 

kódot, a PIN-kódot vagy a jelszót
• Óvakodjon az olyan személyektől, akik telefonon vagy e-mailben lépnek kapcsolatba Önnel, és 

biztonsági adatokat kérnek Öntől. Ha nem tudja, ki hívta fel Önt, a kártya hátoldalán lévő 
telefonszámon hívja az American Expresst.

• Ha az American Express® felhívja Önt, köteles meggyőződni az Ön személyazonosságáról. 
Ha mi hívjuk Önt, a biztonsági kérdésekre csakis részleges választ kérünk Öntől.

• Rendszeresen frissítse vírusvédelmét és tűzfalát, és mindig töltse le operációs rendszerének 
biztonsági frissítéseit, hogy a csalók ne férhessenek hozzá az Ön adataihoz a számítógépén 
keresztül.

• Soha ne nyisson meg olyan e-mailt, amely spamnek tűnik.
• Ne válaszoljon az ismeretlen feladóktól érkező e-mailekre, és ne nyissa meg az azokhoz 

csatolt fájlokat.
• Egyes internetbiztonsági szolgáltatók weboldalukon listát tesznek közzé a spameket és csaló 

e-maileket küldő webhelyekről; ha gyanús e-mailt kap, ellenőrizze, hogy a feladó nem szerepel-e 
az ilyen listákon.

• A legtöbb levelezőprogram beépített spamszűrővel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy ez Önnél be legyen 
kapcsolva.

• Gondolkodjon, mielőtt rákattintana az ismeretlen feladóktól érkező levelekben valamilyen 
hivatkozásra. Ehelyett vigye az egérmutatót a hivatkozás fölé, hogy lássa, hova mutat valójában 
az adott hivatkozás. Ha az így látható cím nem egyezik azzal, ami a hivatkozás szövegében 
szerepel, ne kattintson rá.

• A legtöbb spam- és levélszemétszűrőben beállítható, hogy a megbízható forrásból jövő 
üzeneteket átengedje, a nem megbízhatóakat pedig blokkolja.

• Ha webmail szolgáltatót választ (pl. Gmail, Hotmail vagy Yahoo! Mail), olyat válasszon, amelyik 
rendelkezik spamszűréssel, és ügyeljen rá, hogy azt mindig tartsa bekapcsolva.

Személyazonosság-lopás 
A személyazonosság-lopás olyan csalási forma, amikor valaki anyagi haszonszerzés céljából az Ön 
nevével vagy személyi adataival nyit új fiókot, vagy veszi át az irányítást egy meglévő fiók fölött. 
A kellemetlenségeken és az esetleges költségeken túl ez a visszaélés még az Ön hitelbesorolását is 
ronthatja, aminek következtében a probléma tisztázásáig Ön nehezebben juthat kölcsönhöz, 
hitelkártyához vagy jelzáloghoz.

Hogyan védekezhet a személyazonosság-lopás ellen
• Személyes adatait és dokumentumait őrizze gondosan – ezen adatok birtokában valaki 

könnyen ellophatja az Ön személyazonosságát
• Semmisítse meg a pénzügyi szolgáltatóktól és közműcégektől származó bizalmas leveleit, ha 

már nincs rájuk szüksége

Online csalások
Legyen éber, ha csaló szándékúnak látszó e-mailt vagy telefonhívást kap
Az American Express soha nem kér Öntől bizalmas számlaadatokat e-mailben vagy telefonon. 
Ha azonban felhívjuk Önt, felteszünk Önnek néhány biztonsági kérdést a számlájára vonatkozóan, 
hogy meggyőződjünk az Ön személyazonosságáról. Ha mi hívjuk Önt, az ilyen kérdésekre csakis 
részleges választ kérünk Öntől.
Ha bármilyen kétség merül fel Önben arra vonatkozóan, hogy a hívás valóban tőlünk érkezik, hívja 
a folyószámla-kivonatán vagy a bankkártyáján lévő telefonszámot.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig
Szombaton 8.00–16.00 óráig

3. Védje személyazonosságát

Néhány egyszerű lépés a csalások megakadályozására
Néhány egyszerű lépéssel Ön is megelőzheti, hogy csalás áldozatává váljon.

Rendszeresen ellenőrizze számláját
• Szokjon rá, hogy rendszeresen átnézi számlakivonatait. Ez online szolgáltatásaink segítségével 

igen egyszerűen elvégezhető, mivel így napi szinten bármikor, gyakorlatilag a világ bármely 
pontjáról ellenőrizheti tranzakcióit. Látogasson el a My Card Account oldalra.

• Váltson papírmentes számlakivonatra, és kövesse számláját az interneten. Ha kiküszöböli 
a postai kézbesítési láncon áthaladó, illetve nem megfelelően megsemmisített papíralapú 
számlakivonatokat, elejét veheti a személyazonosság-lopásoknak.

• Őrizze meg a bizonylatok egy-egy példányát, és vesse össze azokat a számlakivonat adataival
• Ha ismeretlen díjtételt vagy díjtételeket észlel online vagy papíralapú számlakivonatán, 

haladéktalanul hívja kártyakibocsátóját

Tartsa kártyáját biztos helyen
• Soha ne adja kölcsön a kártyát senkinek
• Az új kártyát a hátoldalán azonnal írja alá
• A régi, lejárt kártyát kettévágással semmisítse meg
• Ha elvesztette a kártyáját, vagy úgy véli, hogy ellopták, arról azonnal értesítsen minket. 

Ez esetben mi érvényteleníteni tudjuk a kártyáját, és megakadályozzuk a jogtalan tranzakciókat.

Védje PIN-kódját
• Soha ne tartsa PIN-kódját a pénztárcájában, retiküljében vagy határidőnaplójában, illetve ne írja 

fel mások számára is érthető módon
•  Senkinek se árulja el a PIN-kódját
•  Ha egy banki terminálnál vagy készpénzkiadó automatánál (ATM) begépeli a PIN-kódot, mindig 

takarja el a másik kezével, hogy a rejtett kamerák vagy más személyek ne láthassák a kódot

PIN-kód – további információk
• PIN kódját Ön is megválaszthatja
• Lezárt PIN-kódját a helyes PIN megadásával feloldhatja

Fenti szolgáltatásokat Magyarországon az OTP Bank által üzemeltetett készpénzkiadó 
automatáknál (ATM) díjmentesen elvégezheti.

További információkat az alábbi dokumentumban talál: SafeKey. Gyakran Ismétlődő Kérdések.
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American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 777 9777
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfő 8:00-20:00 óra között
Keddtől–péntekig 8:00–18:00 óra között

3. SafeKey

Többszintű biztonság az Ön személyazonosságának ellenőrzésére
Az American Express SafeKey® a 3-D® Secure technológiát alkalmazza a csalások elleni védelemre, 
és így ellenőrzi, hogy a vásárlásokat valóban Ön hajtja-e végre. Ez egy egyszerű, gyors módszer, 
amely fejben tartandó jelszavak nélkül biztosít még kényelmesebb online vásárlást.

Hogyan működik?
A SafeKey a legmodernebb 3-D® Secure technológia segítségével akadályozza meg a csalásokat, és 
bizonyosodik meg arról, hogy valóban Ön fizet-e az American Express kártyával az internetes vásárlás 
során.

Keeping you protected so you can shop with confidence

When you’re using your Card – you just want to feel safe and secure. Whether you’re shopping 
online or in-store, around the corner or around the world, we take your security as seriously as you 
do. Which means you can enjoy worry-free shopping all over the world. Rest assured, with 
American Express you’re in safe hands.

How we protect you

1. Fraud Protection

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

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

2. Shopping Protection

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

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

There could be many reasons:
• You might have cancelled the order that the transaction relates to
• There might be a charge you weren’t expecting, or a charge for a product you still haven’t received
• You may have been billed more than once for the same transaction
• You may have received an unexpected charge from American Express
• There may be a transaction recorded that you have no recollection of

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

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

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

3. Simply enter the code to verify your transaction.

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

NB. SafeKey is able to identify some online purchases as eligible for an express journey based on 
your previous purchase history. In this instance SafeKey may not ask you to enter a one-time code 
during an online purchase but will still give you the same online security.

Where can I use it?
We've joined forces with participating online retailers to offer you this improved level of online 
shopping protection. So when you shop online you can relax and spend in confidence with SafeKey.

4. Chip and PIN

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

5. Privacy

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

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

• Within our Privacy Notice specific to your product; and
• Through our Online Privacy Statement which informs you about our online practices.

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

How do we keep and safeguard your information?
We keep your personal data confidential and limit access to your personal data to those who 
specifically need it. This includes using both technical and physical security measures to protect your 
personal information. These measures include computer safeguards and secured files and facilities. 
We also take steps to securely destroy personal data once it is no longer needed.
To learn more about our commitment to privacy, click the link to view our Data Protection and 
Privacy Principles.

Additional ways you can protect yourself

1. Travelling abroad

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

Emergency Card replacement
If you and your Card part company on your travels – whether through loss or theft – we'll get a 
replacement to you as soon as we possibly can (often within two working days).
If your Card is lost or stolen, call +36 1 484 2639 (available 24/7).

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

Further information
For further details about all the benefits available to Corporate Green Cardmembers including the 
full set of improved Insurance Terms and Conditions, simply visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

For Global Assistance Service, to obtain complete information on the Insurance or to report a 
claim, please call: +43 1 316 70 822 (24/7 hotline).
Contact is recommended immediately after the accident occurs, prior to taking any further action.

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

* Not all services are available in all locations and are subject to local laws. 

This brochure provides a general overview of the range of insurance cover. For the detailed Insurance Policy Terms and Conditions, please visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

2. Staying safe online

Top 10 tips to keep you safe when you shop online
1. If you are shopping with an unfamiliar online retailer, do a few checks about them. 

Find and verify a physical address and telephone contact details.
2. Do not reply to unsolicited emails from companies you don’t recognise.
3. Before entering your Card details online, ensure that the page is secure, in three ways:

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

b. The web address should begin with ‘https://’. The‘s’ stands for ‘secure’.
c. If using the latest version of your browser, the address bar or the name of the site owner may 

have a green tint.
4. Some websites may redirect you to a third-party payment service Ensure that these sites are 

secure before you make your payment.
5. Safeguard and remember the password you have chosen for the extra verification services 

used on some websites.
6. When making a payment to an individual, never transfer the money directly into their bank 

account but use a secure payment method where money is transferred between two electronic 
accounts.

7. Check sellers’ privacy policy and returns policy.
8. Always log out of sites into which you have logged in or registered details. Simply closing your 

browser is not enough to ensure privacy.
9. Check your card statements carefully after shopping to ensure that the correct amount has 

been debited, and contact us straightaway if you find anything suspicious.
10. Ensure you have effective and updated antivirus/antispyware software and firewall running 

before you go online.

Phishing
Phishing is a common scam where fraudsters send emails pretending to come from a bank, credit 
card company or other trusted organisation. They usually try to trick you into clicking on a link to 
go to the site (often to update your password to avoid your account being suspended). If you click 
the link in the email you’ll actually be taken to a website that looks genuine – but is actually a fake 
site designed to trick you into entering personal information such as log-in details, password, 
account number, etc.
If you receive an email relating to American Express that you believe could be fraudulent, immediately 
forward it to UKemailfraud@americanexpress.com. Please do not include your account number in 
the email.
If you feel your American Express account information has been compromised, please contact 
American Express immediately by calling the number on the back of your Card.

What to look out for 
The email itself can also look as if it comes from a genuine source. Fake emails can often (but not 
always) be spotted in the following ways:

• The sender’s email address is different from the real organisation’s website address.
• The email is sent from a completely different address or a free webmail address.
• The email does not use your proper name, but uses a non-specific greeting such as “Dear customer”.
• They want you to act urgently – i.e. that unless you do something right away, your account may 

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

How to protect yourself from phishing
• Never release your Card number, Card security code, PIN or password to an unknown person 

or organisation.
• Beware of anyone calling or emailing you and requesting security information. If you are unsure 

about the identity of a caller, phone American Express using the number on your Card or statement.
• American Express® is obliged to identify you when calling you. If we call you we will normally ask 

only for partial answers to security questions.
• Keep your anti-virus software, firewall and security patches up-to-date to prevent fraudsters 

accessing your details via your computer.
• Do not open emails which you suspect as being spam.
• Do not respond to emails from unknown sources or open their attachments.
• If you are suspicious of an email, you can check if it is on a list of known spam and scam emails 

that some internet security vendors feature on their websites.
• Most email clients come with spam filtering as standard. Ensure yours is switched on.
• Think before you click on links in emails from unknown sources. Instead, roll your mouse pointer 

over the link to reveal its true destination. Beware if this is different from what is displayed in the 
text of the link from the email.

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

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

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

How to protect yourself from identity theft
• Safeguard all your personal information and documents – this information can be used to steal 

your identity
• Shred any sensitive information from financial organisations or utility companies when no 

longer needed

Online scams
Be alert for bogus emails and phone calls
American Express will never ask for sensitive account details by email or phone. However, if we call 
you, we will ask a few security questions relating to your account, so we can be sure who you are. 
If we call you we will normally ask only for partial answers to these questions.
If you are at all in doubt about whether the email or call is genuine, contact us using the phone 
number on your statement or Card.

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 8 p.m.,
Saturday, 8 a.m. – 4 p.m.

3. Protect your identity

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

Check your account regularly
• Get in the habit of checking your statements thoroughly. This is easy to do with our online 

services where you can check your transactions daily, anytime and virtually anywhere in the 
world. Visit My Card Account.

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

• Keep copies of your receipts and compare them to your statement
• Call our Customer Service Team as soon as possible if an unrecognised charge or charges 

appear on one of your online/paper statements

Keep your Card safe
• Never let anyone else use your Card
• Immediately sign the back of new Cards
• Always destroy old, expired cards by cutting them up
• Let us know immediately if you've lost your Card, or think it may be stolen. We will then be able 

to cancel the Card and prevent fraudulent transactions.

Protect your PIN
• Never keep your PIN in your wallet, purse or diary, or record it in a way that others could understand
• Do not tell anyone else your PIN
• Always try to cover your hand when entering your PIN at a terminal or ATM to prevent hidden 

cameras or others seeing your number

PIN code – additional information
• You may change your PIN code to a code of your choosing.
• You may also unblock your PIN Code by entering the correct PIN code.

The above services are free of charge and available in Hungary at any OTP Bank ATMs.

For more information, please refer to the document: SafeKey. Frequently Asked Questions.
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American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 777 9777
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday, 8 a.m. – 8 p.m.
Tuesday–Friday, 8 a.m. – 6 p.m.

 3. SafeKey

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

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



Védelmet nyújtunk az Ön számára, hogy bizalommal vásárolhasson.

Amikor Ön a kártyáját használja, nyilvánvalóan szeretné magát biztonságban érezni. Vásároljon 
az interneten, egy üzletben vagy bárhol máshol a világon, mi ugyanolyan komolyan vesszük az Ön 
biztonságát, mint Ön. A célunk, hogy Ön a világon bármely részén gondtalanul fizethessen 
kártyájáva. Nyugodt lehet: az American Expressnél az Ön biztonsága jó kezekben van.

Hogyan védjük Önt

1. Csalás elleni védelem

A világon mindenhol nyugodtan használhatja kártyáját. Intelligens rendszereinknek, biztonságos fizetési 
eljárásainknak és csalás elleni védelmi garanciánknak köszönhetően Ön biztonságban érezheti magát.

Intelligens biztonság 
Intelligens biztonsági rendszereink állandó figyelemmel kísérik az Ön költési szokásait, észlelik 
a rendellenes tevékenységet, és segítenek megakadályozni a csalási kísérleteket. Az Ön számláját 
rendszeresen ellenőrizzük, és ha valami szokatlant észlelünk, azonnal kapcsolatba lépünk Önnel, 
hogy tisztázzuk, Ön végezte-e az adott vásárlást.

2. Vásárlások védelme

Minden lépésénél Ön mellett állunk
Bármit vásárol az interneten, egy itthoni vagy külföldi üzletben, a tranzakció feldolgozása minden 
esetben biztonságos fizetési rendszereinken keresztül zajlik. Más kártyákkal ellentétben ugyanis 
a mi tranzakcióinknak rendszerint csak három szereplője van: Ön, a kereskedő, és mi. 
Ebből következik, hogy ha probléma adódik, azt jó eséllyel azonnal észleljük, és gyorsan megoldjuk.

Helytelen összeget számítottak fel Önnek? Nem a saját tranzakcióját látja? Mi megoldjuk
Olykor előfordulhat, hogy a számlakivonatán olyan tétel szerepel, amelyet nem ismer fel, vagy amit 
vitatni szeretne. Ilyenkor elég, ha felhív minket, és mi kézbe vesszük az ügyet, hogy a szóban forgó 
költség eredetét tisztázzuk.

A háttérben több dolog is állhat:
• Lehet, hogy Ön törölte azt a rendelést, amelyre az adott terhelés vonatkozik
• Lehet, hogy olyan költségről van szó, amelyről Ön nem tudott, vagy olyan árucikkről, amelyet 

még nem szállítottak ki Önnek
• Előfordulhat, hogy ugyanaz a tranzakció többször is beterhelésre került Önnek
• Lehet, hogy a váratlan díjtétel az American Expresstől érkezett
• Lehet, hogy olyan előre rögzített tranzakcióról van szó, amelyről megfeledkezett

Bármi is az ok, csak hívjon minket, vagy küldjön elektronikus üzenetet, és mi megvizsgáljuk. Ilyen 
esetekben, a bejelentést követő 48 órán belül kapcsolatba lépünk Önnel, hogy a kérdését pontosítsuk.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig
Szombaton 8.00–16.00 óráig

3. SafeKey

Többszintű biztonság az Ön személyazonosságának ellenőrzésére
Az American Express SafeKey® a 3-D® Secure technológiát alkalmazza a csalások elleni védelemre, 
és így ellenőrzi, hogy a vásárlásokat valóban Ön hajtja-e végre. Ez egy egyszerű, gyors módszer, 
amely fejben tartandó jelszavak nélkül biztosít még kényelmesebb online vásárlást.

Hogyan működik?
A SafeKey a legmodernebb 3-D® Secure technológia segítségével akadályozza meg a csalásokat, és 
bizonyosodik meg arról, hogy valóban Ön fizet-e az American Express kártyával az internetes vásárlás 
során.

1. Amikor Ön egy SafeKey-partner kereskedőnél az interneten keresztül vásárol, a SafeKey egy
 felugró új ablakban egy egyedi, egyszer használatos kódot kér Öntől.

2. A kódot közvetlenül Önnek küldjük SMS-ben vagy e-mailben, arra az e-mail címre vagy 
telefonszámra, amely nyilvántartásunkban szerepel.

3. A vásárlás hitelesítése érdekében csak be kell írnia a kapott kódot.

Hogyan kapom meg a kódot?
Önnek csak annyi a teendője, hogy nálunk nyilvántartott elérhetőségeit naprakészen tartsa; a többi 
a mi dolgunk. Ezt követően, ha online fizetéskor látja a SafeKey logót, csak kövesse a megjelenő 
utasításokat a művelet sikeres végrehajtása érdekében.

Megjegyzés: A SafeKey az Ön vásárlási szokásai alapján bizonyos online vásárlások esetén dönthet úgy, 
hogy egyszerűsített protokoll szerint jár el. Ilyen esetekben a SafeKey nem feltétlenül kéri Önt a biztonsá-
gi kód megadására az online vásárlás során, de ilyenkor is ugyanolyan online védelmet nyújt.

Hol használhatom?
Összefogtunk a SafeKey-partner online kereskedőkkel annak érdekében, hogy még magasabb szintű 
védelmet nyújtsunk az online vásárlások során. Így amikor Ön az interneten vásárol, a SafeKeynek 
köszönhetően biztonságban érezheti magát.

4. Chip és PIN-kód

Nyugalom és kényelem jár a kártyákhoz
Chip & PIN biztonság – Önt védik a vásárlás során. A Chippel és PIN-kóddal is ellátott kártyák egy 
mikrochipet tartalmaznak az adatok biztonságos tárolása érdekében, így a csalók nehezebben 
tudnak visszaélni az Ön kártyájával.
A négy számjegyű PIN-kódot kizárólag Ön ismeri, és a személyes vásárlások során kell használnia 
a vásárlás hitelesítéséhez, a pénztári bizonylat szokásos aláírása helyett.

5. Adatbiztonság

Az Ön adatainak biztonsága nekünk ugyanolyan fontos, mint Önnek
Az American Express nagyra értékeli az Ön bizalmát, és tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. 
Adatvédelmi Szabályzatunkban is kiemelt szerepet kap ügyfeleink személyes adatainak védelme.

Hogyan használjuk az Öntől begyűjtött információt?
Az olyan helyzetekben, amikor az Ön által igényelt termékekből és szolgáltatásokból vagy a velünk való 
kapcsolatának jellegéből ez nem nyilvánvaló, minden esetben közöljük Önnel, hogy hogyan kezeljük az 
Ön személyes adatait. Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozóan (pl. hogy milyen adatokat gyűjtünk, 
kivel osztjuk meg és hogyan őrizzük azokat), további konkrét információkat találhat:

• Az Ön termékére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban, illetve
• Online Adatvédelmi Nyilatkozatunkban, amelyből online adatkezelési gyakorlatunkat is megismerheti.

Hogyan osztunk meg információt?
Az Ön személyes adatait csak abban az esetben osztjuk meg harmadik személyekkel, ha az termékek 
vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy a köztünk levő kapcsolat jellegéből ez következik, 
amennyiben erről előzetesen tájékoztattuk Önt vagy felhatalmazást kaptunk Öntől annak érdekében, 
hogy a csalás vagy bűncselekmény lehetőségét csökkentsük, vagy a törvény által engedélyezett 
egyéb célból.

Hogyan tároljuk és őrizzük az Ön adatait?
Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és a hozzáférést azokra korlátozzuk, akiknek az Ön személyes 
adataira kifejezetten szükségük van. Ebbe az Ön személyes adatainak védelme érdekében technikai 
és fizikai biztonsági óvintézkedések egyaránt beletartoznak. Ilyen óvintézkedések többek között 
a számítástechnikai védelmi megoldások, valamint a biztonságos fájlkezelés és a létesítménybiztonság. 
Továbbá lépéseket teszünk annak érdekében is, hogy a szükségtelenné vált személyes adatokat 
biztonságos módon semmisítsük meg.
A személyes adatok kezelésével összefüggő elkötelezettségünket megismerheti, ha az Adatvédelmi 
elveinkre mutató hivatkozásra kattint.

További lehetőségek az Ön biztonsága érdekében

1. Külföldi utazás

Bármerre is jár, mi vigyázunk Önre
Ha utazik, legyen az rövid vagy hosszabb utazás, mi mindent megteszünk azért, hogy Önt és 
kártyáját biztonságban tudjuk. Sőt, az Ön American Express kártyája éppenséggel az egyik 
leghasznosabb tárgy, amit utazásaira magával vihet. Még ha elvész vagy ellopják is, Önnek csak 
egy telefonhívásába kerül, és mi segítünk.

Sürgős kártyapótlás elvesztés esetén
Amennyiben az Ön utazása alatt a kártyája elvész vagy azt ellopják, és ezt Ön jelzi felénk, úgy 
a lehető leghamarabb (többnyire két munkanapon belül) új kártyát juttatunk el Önhöz.
Ha kártyáját elveszti vagy ellopják, hívja ezt az éjjel-nappal hívható számot: +36 1 484 2639.

Global Assist Segítségnyújtási Szolgáltatás
Az Ön kártyájához az Ön és családja részére egy felbecsülhetetlen, 24 órás telefonos segítségnyújtási 
szolgáltatás is tartozik, amely a világ bármely tájáról igénybe vehető*. Global Assist Segítségnyújtási 
Szolgáltatásunk keretében segítünk Önnek sürgős esetekben felkutatni elveszett poggyászát, illetve 
ügyvédet, tolmácsot vagy angolul beszélő orvost találni. Segítséget kérhet tőlünk orvosi recept 
továbbítása céljából, illetve üzenetet hagyhat nálunk valamely hozzátartozója számára, amit mi 
továbbítunk az érintettnek.

További információk
A vállalati kártyabirtokosoknak nyújtott előnyökről, így pl. a kiterjesztett Biztosítási feltételekről 
további részleteket az alábbi hivatkozásokon talál: 
americanexpress.hu/vallalatikartya (standard Vállalati Kártya esetén), illetve 
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

Globális segítségnyújtási szolgáltatással kapcsolatos információkérést, illetve kárigényt az alábbi 
telefonszámon lehet benyújtani: +43 1 316 70 822 (a hét minden napján, éjjel-nappal hívható 
segélyvonal).
Javasoljuk, hogy a váratlan eseményt követően haladéktalanul tegyen bejelentést, még mielőtt 
bármilyen egyéb lépést tenne.

Juttassa el hozzánk útitervét
Ha külföldre utazik, tudassa velünk még az utazás előtt, hogy milyen dátumokon mely országokba 
látogat, hogy fokozott figyelemmel tudjuk kísérni az Ön számláját. Ha az Ön által jelzett országokon 
és dátumokon kívüli költést észlelünk, azonnal közbelépünk, és megakadályozzuk az esetleges 
visszaéléseket.

* Nem minden szolgáltatás vehető igénybe minden helyszínen, illetve ezeket helyi jogszabályok korlátozhatják.

Ez az ismertető általános áttekintést nyújt a biztosítás által lefedett esetek köréről. A részletekre vonatkozóan olvassa el a Biztosítási feltételeket:
americanexpress.hu/vallalatikartya (Zöld Kártya esetén), illetve americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

2. Legyen biztonságban az interneten is
10 javaslat a biztonságos online vásárláshoz

1. Ha olyan online kereskedőnél vásárol, akit nem ismer, kezdje egy kis ellenőrzéssel. Nézzen utána a 
kereskedő postacímének és telefonszámának, és ellenőrizze, hogy azok valóban érvényes adatok-e.

2. Ne válaszoljon olyan cégektől érkező kéretlen elektronikus üzenetekre, amelyek feladóját nem ismeri.
3. Mielőtt kártyaadatait az interneten megadja, ellenőrizze, hogy biztonságos-e az adott weboldal. 

Erre három különböző mód is létezik:
a. Amikor Ön egy weboldalon bejelentkezik vagy regisztrál, a böngésző címsorában egy lakat 

szimbólumnak kell látszania. Figyeljen rá, hogy a lakat ne magán a weboldalon jelenlen meg, 
mert ez valószínűleg egy visszaélési kísérletre utal.

b. A weboldal címének úgy kell kezdődnie, hogy „https://”. Az „s” a „secure” (biztonságos) 
szóra utal.

c. Ha Ön az adott böngésző legfrissebb verzióját használja, úgy a weboldal címsora vagy neve 
halványzöld alapon jelenik meg.

4. Egyes weboldalak külső fizetési szolgáltatók weboldalaira irányíthatják Önt. Fizetés előtt 
győződjön meg arról, hogy biztonságosak ezek az oldalak.

5. Bizonyos oldalak a fokozottabb biztonság érdekében jelszó megadását igénylik; a választott 
jelszavakat jól jegyezze és őrizze meg.

6. Ha magánszemélynek fizet, soha ne utalja a pénzt közvetlenül az illető banki folyószámlájára, 
hanem használjon biztonságos fizetési módot, ahol a pénz két elektronikus számla között mozog.

7. Olvassa el az eladó adatvédelmi és pénz-visszafizetési szabályzatát.
8. Ha egy oldalra bejelentkezett vagy személyes adataival regisztrált, a tevékenység végeztével 

mindig jelentkezzen ki. Adatainak védelméhez nem elegendő, ha csupán bezárja a böngészőt.
9. Vásárlás után gondosan ellenőrizze számlakivonatát, hogy a megfelelő összeget vonták-e le, és 

ha bármilyen gyanús dolgot lát, haladéktalanul jelezze felénk.
10. Mielőtt használja az internetet, ellenőrizze, hogy gépén a legfrissebb, vírusok/kémprogramok 

elleni szoftver, illetve tűzfalszoftver van-e telepítve.

Adathalászat
Az adathalászat egy elterjedt internetes csalási forma, amikor a csalók olyan álcázott e-mailt 
küldenek, amely úgy tűnik, mintha egy banktól, hitelkártyacégtől vagy más megbízható szervezettől
érkezne. Általában arra próbálják rávenni a címzettet, hogy kattintson a levél egyik hivatkozására, 
legtöbbször azzal az indokkal, hogy a fiókja zárolásának megakadályozása érdekében frissítse 
jelszavát. Ha Ön rákattint a hivatkozásra, egy olyan oldalra irányítják, amely valódinak tűnik, de 
valójában hamis, és amely arra próbálja Önt rávenni, hogy személyes adatait (pl. bejelentkezési 
adatait, jelszavát, számlaszámát stb.) megadja.
Amennyiben olyan e-mailt kap, amely az American Expresstől érkezőnek tünteti fel magát, és 
amely gyanúsnak tűnik Önnek, kérjük, továbbítsa azt az UKemailfraud@americanexpress.com
címre. Kérjük, hogy az e-mailben ne adja meg kártyaszámát!
Ha úgy véli, valaki visszaélt az Ön American Express számlaadataival, kérjük, haladéktalanul 
értesítse az American Expresst, és hívja a kártya hátoldalán található telefonszámot.

Mire kell vigyázni 
Maga az e-mail úgy tűnhet, mintha csakugyan a feltüntetett feladótól érkezett volna. A hamis 
e-mailek gyakran (de nem mindig) felismerhetők az alábbi jelekről:

• A küldő e-mail címe nem egyezik meg a valódi szervezet webcímével.
• Az e-mailt teljesen más e-mail címről, akár egy ingyenes webmail címről küldték.
• Az e-mail megszólításában nem az Ön neve szerepel, hanem egy általános megszólítás, pl. 

„Tisztelt Ügyfelünk”.
• Arra próbálják Önt rávenni, hogy sürgősen cselekedjék, pl. ha valamit nem tesz meg azonnal, 

törlik vagy felfüggesztik a számláját.
• Az e-mail személyes adatokat, pl. felhasználónevet, jelszót vagy számlaszámot kér Öntől.

Hogyan védekezhet az adathalászat ellen
• Ismeretlen személynek vagy szervezetnek soha ne adja meg a kártyaszámát, a kártyabiztonsági 

kódot, a PIN-kódot vagy a jelszót
• Óvakodjon az olyan személyektől, akik telefonon vagy e-mailben lépnek kapcsolatba Önnel, és 

biztonsági adatokat kérnek Öntől. Ha nem tudja, ki hívta fel Önt, a kártya hátoldalán lévő 
telefonszámon hívja az American Expresst.

• Ha az American Express® felhívja Önt, köteles meggyőződni az Ön személyazonosságáról. 
Ha mi hívjuk Önt, a biztonsági kérdésekre csakis részleges választ kérünk Öntől.

• Rendszeresen frissítse vírusvédelmét és tűzfalát, és mindig töltse le operációs rendszerének 
biztonsági frissítéseit, hogy a csalók ne férhessenek hozzá az Ön adataihoz a számítógépén 
keresztül.

• Soha ne nyisson meg olyan e-mailt, amely spamnek tűnik.
• Ne válaszoljon az ismeretlen feladóktól érkező e-mailekre, és ne nyissa meg az azokhoz 

csatolt fájlokat.
• Egyes internetbiztonsági szolgáltatók weboldalukon listát tesznek közzé a spameket és csaló 

e-maileket küldő webhelyekről; ha gyanús e-mailt kap, ellenőrizze, hogy a feladó nem szerepel-e 
az ilyen listákon.

• A legtöbb levelezőprogram beépített spamszűrővel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy ez Önnél be legyen 
kapcsolva.

• Gondolkodjon, mielőtt rákattintana az ismeretlen feladóktól érkező levelekben valamilyen 
hivatkozásra. Ehelyett vigye az egérmutatót a hivatkozás fölé, hogy lássa, hova mutat valójában 
az adott hivatkozás. Ha az így látható cím nem egyezik azzal, ami a hivatkozás szövegében 
szerepel, ne kattintson rá.

• A legtöbb spam- és levélszemétszűrőben beállítható, hogy a megbízható forrásból jövő 
üzeneteket átengedje, a nem megbízhatóakat pedig blokkolja.

• Ha webmail szolgáltatót választ (pl. Gmail, Hotmail vagy Yahoo! Mail), olyat válasszon, amelyik 
rendelkezik spamszűréssel, és ügyeljen rá, hogy azt mindig tartsa bekapcsolva.

Személyazonosság-lopás 
A személyazonosság-lopás olyan csalási forma, amikor valaki anyagi haszonszerzés céljából az Ön 
nevével vagy személyi adataival nyit új fiókot, vagy veszi át az irányítást egy meglévő fiók fölött. 
A kellemetlenségeken és az esetleges költségeken túl ez a visszaélés még az Ön hitelbesorolását is 
ronthatja, aminek következtében a probléma tisztázásáig Ön nehezebben juthat kölcsönhöz, 
hitelkártyához vagy jelzáloghoz.

Hogyan védekezhet a személyazonosság-lopás ellen
• Személyes adatait és dokumentumait őrizze gondosan – ezen adatok birtokában valaki 

könnyen ellophatja az Ön személyazonosságát
• Semmisítse meg a pénzügyi szolgáltatóktól és közműcégektől származó bizalmas leveleit, ha 

már nincs rájuk szüksége

Online csalások
Legyen éber, ha csaló szándékúnak látszó e-mailt vagy telefonhívást kap
Az American Express soha nem kér Öntől bizalmas számlaadatokat e-mailben vagy telefonon. 
Ha azonban felhívjuk Önt, felteszünk Önnek néhány biztonsági kérdést a számlájára vonatkozóan, 
hogy meggyőződjünk az Ön személyazonosságáról. Ha mi hívjuk Önt, az ilyen kérdésekre csakis 
részleges választ kérünk Öntől.
Ha bármilyen kétség merül fel Önben arra vonatkozóan, hogy a hívás valóban tőlünk érkezik, hívja 
a folyószámla-kivonatán vagy a bankkártyáján lévő telefonszámot.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig
Szombaton 8.00–16.00 óráig

3. Védje személyazonosságát

Néhány egyszerű lépés a csalások megakadályozására
Néhány egyszerű lépéssel Ön is megelőzheti, hogy csalás áldozatává váljon.

Rendszeresen ellenőrizze számláját
• Szokjon rá, hogy rendszeresen átnézi számlakivonatait. Ez online szolgáltatásaink segítségével 

igen egyszerűen elvégezhető, mivel így napi szinten bármikor, gyakorlatilag a világ bármely 
pontjáról ellenőrizheti tranzakcióit. Látogasson el a My Card Account oldalra.

• Váltson papírmentes számlakivonatra, és kövesse számláját az interneten. Ha kiküszöböli 
a postai kézbesítési láncon áthaladó, illetve nem megfelelően megsemmisített papíralapú 
számlakivonatokat, elejét veheti a személyazonosság-lopásoknak.

• Őrizze meg a bizonylatok egy-egy példányát, és vesse össze azokat a számlakivonat adataival
• Ha ismeretlen díjtételt vagy díjtételeket észlel online vagy papíralapú számlakivonatán, 

haladéktalanul hívja kártyakibocsátóját

Tartsa kártyáját biztos helyen
• Soha ne adja kölcsön a kártyát senkinek
• Az új kártyát a hátoldalán azonnal írja alá
• A régi, lejárt kártyát kettévágással semmisítse meg
• Ha elvesztette a kártyáját, vagy úgy véli, hogy ellopták, arról azonnal értesítsen minket. 

Ez esetben mi érvényteleníteni tudjuk a kártyáját, és megakadályozzuk a jogtalan tranzakciókat.

Védje PIN-kódját
• Soha ne tartsa PIN-kódját a pénztárcájában, retiküljében vagy határidőnaplójában, illetve ne írja 

fel mások számára is érthető módon
•  Senkinek se árulja el a PIN-kódját
•  Ha egy banki terminálnál vagy készpénzkiadó automatánál (ATM) begépeli a PIN-kódot, mindig 

takarja el a másik kezével, hogy a rejtett kamerák vagy más személyek ne láthassák a kódot

PIN-kód – további információk
• PIN kódját Ön is megválaszthatja
• Lezárt PIN-kódját a helyes PIN megadásával feloldhatja

Fenti szolgáltatásokat Magyarországon az OTP Bank által üzemeltetett készpénzkiadó 
automatáknál (ATM) díjmentesen elvégezheti.

További információkat az alábbi dokumentumban talál: SafeKey. Gyakran Ismétlődő Kérdések.

5

Keeping you protected so you can shop with confidence

When you’re using your Card – you just want to feel safe and secure. Whether you’re shopping 
online or in-store, around the corner or around the world, we take your security as seriously as you 
do. Which means you can enjoy worry-free shopping all over the world. Rest assured, with 
American Express you’re in safe hands.

How we protect you

1. Fraud Protection 

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

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

2. Shopping Protection

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

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

There could be many reasons:
• You might have cancelled the order that the transaction relates to
• There might be a charge you weren’t expecting, or a charge for a product you still haven’t received
• You may have been billed more than once for the same transaction
• You may have received an unexpected charge from American Express
• There may be a transaction recorded that you have no recollection of

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

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 8 p.m.,
Saturday, 8 a.m. – 4 p.m.

3. SafeKey

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

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

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

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

3. Simply enter the code to verify your transaction.

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

NB. SafeKey is able to identify some online purchases as eligible for an express journey based on 
your previous purchase history. In this instance SafeKey may not ask you to enter a one-time code 
during an online purchase but will still give you the same online security.

Where can I use it?
We've joined forces with participating online retailers to offer you this improved level of online 
shopping protection. So when you shop online you can relax and spend in confidence with SafeKey.

4. Chip and PIN

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

5. Privacy

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

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

• Within our Privacy Notice specific to your product; and
• Through our Online Privacy Statement which informs you about our online practices.

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

How do we keep and safeguard your information?
We keep your personal data confidential and limit access to your personal data to those who 
specifically need it. This includes using both technical and physical security measures to protect your 
personal information. These measures include computer safeguards and secured files and facilities. 
We also take steps to securely destroy personal data once it is no longer needed.
To learn more about our commitment to privacy, click the link to view our Data Protection and 
Privacy Principles.

Additional ways you can protect yourself

1. Travelling abroad 

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

Emergency Card replacement
If you and your Card part company on your travels – whether through loss or theft – we'll get a 
replacement to you as soon as we possibly can (often within two working days).
If your Card is lost or stolen, call +36 1 484 2639 (available 24/7).

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

Further information
For further details about all the benefits available to Corporate Green Cardmembers including the 
full set of improved Insurance Terms and Conditions, simply visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

For Global Assistance Service, to obtain complete information on the Insurance or to report a 
claim, please call: +43 1 316 70 822 (24/7 hotline).
Contact is recommended immediately after the accident occurs, prior to taking any further action.

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

* Not all services are available in all locations and are subject to local laws. 

This brochure provides a general overview of the range of insurance cover. For the detailed Insurance Policy Terms and Conditions, please visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

2. Staying safe online 

Top 10 tips to keep you safe when you shop online
1. If you are shopping with an unfamiliar online retailer, do a few checks about them. 

Find and verify a physical address and telephone contact details.
2. Do not reply to unsolicited emails from companies you don’t recognise.
3. Before entering your Card details online, ensure that the page is secure, in three ways:

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

b. The web address should begin with ‘https://’. The‘s’ stands for ‘secure’.
c. If using the latest version of your browser, the address bar or the name of the site owner may 

have a green tint.
4. Some websites may redirect you to a third-party payment service Ensure that these sites are 

secure before you make your payment.
5. Safeguard and remember the password you have chosen for the extra verification services 

used on some websites.
6. When making a payment to an individual, never transfer the money directly into their bank 

account but use a secure payment method where money is transferred between two electronic 
accounts.

7. Check sellers’ privacy policy and returns policy.
8. Always log out of sites into which you have logged in or registered details. Simply closing your 

browser is not enough to ensure privacy.
9. Check your card statements carefully after shopping to ensure that the correct amount has 

been debited, and contact us straightaway if you find anything suspicious.
10. Ensure you have effective and updated antivirus/antispyware software and firewall running 

before you go online.

Phishing
Phishing is a common scam where fraudsters send emails pretending to come from a bank, credit 
card company or other trusted organisation. They usually try to trick you into clicking on a link to 
go to the site (often to update your password to avoid your account being suspended). If you click 
the link in the email you’ll actually be taken to a website that looks genuine – but is actually a fake 
site designed to trick you into entering personal information such as log-in details, password, 
account number, etc.
If you receive an email relating to American Express that you believe could be fraudulent, immediately 
forward it to UKemailfraud@americanexpress.com. Please do not include your account number in 
the email.
If you feel your American Express account information has been compromised, please contact 
American Express immediately by calling the number on the back of your Card.

What to look out for 
The email itself can also look as if it comes from a genuine source. Fake emails can often (but not 
always) be spotted in the following ways:

• The sender’s email address is different from the real organisation’s website address.
• The email is sent from a completely different address or a free webmail address.
• The email does not use your proper name, but uses a non-specific greeting such as “Dear customer”.
• They want you to act urgently – i.e. that unless you do something right away, your account may 

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

How to protect yourself from phishing
• Never release your Card number, Card security code, PIN or password to an unknown person 

or organisation.
• Beware of anyone calling or emailing you and requesting security information. If you are unsure 

about the identity of a caller, phone American Express using the number on your Card or statement.
• American Express® is obliged to identify you when calling you. If we call you we will normally ask 

only for partial answers to security questions.
• Keep your anti-virus software, firewall and security patches up-to-date to prevent fraudsters 

accessing your details via your computer.
• Do not open emails which you suspect as being spam.
• Do not respond to emails from unknown sources or open their attachments.
• If you are suspicious of an email, you can check if it is on a list of known spam and scam emails 

that some internet security vendors feature on their websites.
• Most email clients come with spam filtering as standard. Ensure yours is switched on.
• Think before you click on links in emails from unknown sources. Instead, roll your mouse pointer 

over the link to reveal its true destination. Beware if this is different from what is displayed in the 
text of the link from the email.

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

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

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

How to protect yourself from identity theft
• Safeguard all your personal information and documents – this information can be used to steal 

your identity
• Shred any sensitive information from financial organisations or utility companies when no 

longer needed

Online scams
Be alert for bogus emails and phone calls 
American Express will never ask for sensitive account details by email or phone. However, if we call 
you, we will ask a few security questions relating to your account, so we can be sure who you are. 
If we call you we will normally ask only for partial answers to these questions.
If you are at all in doubt about whether the email or call is genuine, contact us using the phone 
number on your statement or Card.

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 8 p.m.,
Saturday, 8 a.m. – 4 p.m.

3. Protect your identity

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

Check your account regularly
• Get in the habit of checking your statements thoroughly. This is easy to do with our online 

services where you can check your transactions daily, anytime and virtually anywhere in the 
world. Visit My Card Account.

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

• Keep copies of your receipts and compare them to your statement
• Call our Customer Service Team as soon as possible if an unrecognised charge or charges 

appear on one of your online/paper statements

Keep your Card safe
• Never let anyone else use your Card
• Immediately sign the back of new Cards
• Always destroy old, expired cards by cutting them up
• Let us know immediately if you've lost your Card, or think it may be stolen. We will then be able 

to cancel the Card and prevent fraudulent transactions.

Protect your PIN
• Never keep your PIN in your wallet, purse or diary, or record it in a way that others could understand
• Do not tell anyone else your PIN
• Always try to cover your hand when entering your PIN at a terminal or ATM to prevent hidden 

cameras or others seeing your number

PIN code – additional information
• You may change your PIN code to a code of your choosing.
• You may also unblock your PIN Code by entering the correct PIN code.

The above services are free of charge and available in Hungary at any OTP Bank ATMs.

For more information, please refer to the document: SafeKey. Frequently Asked Questions.
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http://www.americanexpress.com/hungary/privacy.shtml
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Védelmet nyújtunk az Ön számára, hogy bizalommal vásárolhasson.

Amikor Ön a kártyáját használja, nyilvánvalóan szeretné magát biztonságban érezni. Vásároljon 
az interneten, egy üzletben vagy bárhol máshol a világon, mi ugyanolyan komolyan vesszük az Ön 
biztonságát, mint Ön. A célunk, hogy Ön a világon bármely részén gondtalanul fizethessen 
kártyájáva. Nyugodt lehet: az American Expressnél az Ön biztonsága jó kezekben van.

Hogyan védjük Önt

1. Csalás elleni védelem

A világon mindenhol nyugodtan használhatja kártyáját. Intelligens rendszereinknek, biztonságos fizetési 
eljárásainknak és csalás elleni védelmi garanciánknak köszönhetően Ön biztonságban érezheti magát.

Intelligens biztonság 
Intelligens biztonsági rendszereink állandó figyelemmel kísérik az Ön költési szokásait, észlelik 
a rendellenes tevékenységet, és segítenek megakadályozni a csalási kísérleteket. Az Ön számláját 
rendszeresen ellenőrizzük, és ha valami szokatlant észlelünk, azonnal kapcsolatba lépünk Önnel, 
hogy tisztázzuk, Ön végezte-e az adott vásárlást.

2. Vásárlások védelme

Minden lépésénél Ön mellett állunk
Bármit vásárol az interneten, egy itthoni vagy külföldi üzletben, a tranzakció feldolgozása minden 
esetben biztonságos fizetési rendszereinken keresztül zajlik. Más kártyákkal ellentétben ugyanis 
a mi tranzakcióinknak rendszerint csak három szereplője van: Ön, a kereskedő, és mi. 
Ebből következik, hogy ha probléma adódik, azt jó eséllyel azonnal észleljük, és gyorsan megoldjuk.

Helytelen összeget számítottak fel Önnek? Nem a saját tranzakcióját látja? Mi megoldjuk
Olykor előfordulhat, hogy a számlakivonatán olyan tétel szerepel, amelyet nem ismer fel, vagy amit 
vitatni szeretne. Ilyenkor elég, ha felhív minket, és mi kézbe vesszük az ügyet, hogy a szóban forgó 
költség eredetét tisztázzuk.

A háttérben több dolog is állhat:
• Lehet, hogy Ön törölte azt a rendelést, amelyre az adott terhelés vonatkozik
• Lehet, hogy olyan költségről van szó, amelyről Ön nem tudott, vagy olyan árucikkről, amelyet 

még nem szállítottak ki Önnek
• Előfordulhat, hogy ugyanaz a tranzakció többször is beterhelésre került Önnek
• Lehet, hogy a váratlan díjtétel az American Expresstől érkezett
• Lehet, hogy olyan előre rögzített tranzakcióról van szó, amelyről megfeledkezett

Bármi is az ok, csak hívjon minket, vagy küldjön elektronikus üzenetet, és mi megvizsgáljuk. Ilyen 
esetekben, a bejelentést követő 48 órán belül kapcsolatba lépünk Önnel, hogy a kérdését pontosítsuk.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig
Szombaton 8.00–16.00 óráig

3. SafeKey

Többszintű biztonság az Ön személyazonosságának ellenőrzésére
Az American Express SafeKey® a 3-D® Secure technológiát alkalmazza a csalások elleni védelemre, 
és így ellenőrzi, hogy a vásárlásokat valóban Ön hajtja-e végre. Ez egy egyszerű, gyors módszer, 
amely fejben tartandó jelszavak nélkül biztosít még kényelmesebb online vásárlást.

Hogyan működik?
A SafeKey a legmodernebb 3-D® Secure technológia segítségével akadályozza meg a csalásokat, és 
bizonyosodik meg arról, hogy valóban Ön fizet-e az American Express kártyával az internetes vásárlás 
során.

1. Amikor Ön egy SafeKey-partner kereskedőnél az interneten keresztül vásárol, a SafeKey egy
 felugró új ablakban egy egyedi, egyszer használatos kódot kér Öntől.

2. A kódot közvetlenül Önnek küldjük SMS-ben vagy e-mailben, arra az e-mail címre vagy 
telefonszámra, amely nyilvántartásunkban szerepel.

3. A vásárlás hitelesítése érdekében csak be kell írnia a kapott kódot.

Hogyan kapom meg a kódot?
Önnek csak annyi a teendője, hogy nálunk nyilvántartott elérhetőségeit naprakészen tartsa; a többi 
a mi dolgunk. Ezt követően, ha online fizetéskor látja a SafeKey logót, csak kövesse a megjelenő 
utasításokat a művelet sikeres végrehajtása érdekében.

Megjegyzés: A SafeKey az Ön vásárlási szokásai alapján bizonyos online vásárlások esetén dönthet úgy, 
hogy egyszerűsített protokoll szerint jár el. Ilyen esetekben a SafeKey nem feltétlenül kéri Önt a biztonsá-
gi kód megadására az online vásárlás során, de ilyenkor is ugyanolyan online védelmet nyújt.

Hol használhatom?
Összefogtunk a SafeKey-partner online kereskedőkkel annak érdekében, hogy még magasabb szintű 
védelmet nyújtsunk az online vásárlások során. Így amikor Ön az interneten vásárol, a SafeKeynek 
köszönhetően biztonságban érezheti magát.

4. Chip és PIN-kód

Nyugalom és kényelem jár a kártyákhoz
Chip & PIN biztonság – Önt védik a vásárlás során. A Chippel és PIN-kóddal is ellátott kártyák egy 
mikrochipet tartalmaznak az adatok biztonságos tárolása érdekében, így a csalók nehezebben 
tudnak visszaélni az Ön kártyájával.
A négy számjegyű PIN-kódot kizárólag Ön ismeri, és a személyes vásárlások során kell használnia 
a vásárlás hitelesítéséhez, a pénztári bizonylat szokásos aláírása helyett.

5. Adatbiztonság

Az Ön adatainak biztonsága nekünk ugyanolyan fontos, mint Önnek
Az American Express nagyra értékeli az Ön bizalmát, és tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. 
Adatvédelmi Szabályzatunkban is kiemelt szerepet kap ügyfeleink személyes adatainak védelme.

Hogyan használjuk az Öntől begyűjtött információt?
Az olyan helyzetekben, amikor az Ön által igényelt termékekből és szolgáltatásokból vagy a velünk való 
kapcsolatának jellegéből ez nem nyilvánvaló, minden esetben közöljük Önnel, hogy hogyan kezeljük az 
Ön személyes adatait. Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozóan (pl. hogy milyen adatokat gyűjtünk, 
kivel osztjuk meg és hogyan őrizzük azokat), további konkrét információkat találhat:

• Az Ön termékére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban, illetve
• Online Adatvédelmi Nyilatkozatunkban, amelyből online adatkezelési gyakorlatunkat is megismerheti.

Hogyan osztunk meg információt?
Az Ön személyes adatait csak abban az esetben osztjuk meg harmadik személyekkel, ha az termékek 
vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy a köztünk levő kapcsolat jellegéből ez következik, 
amennyiben erről előzetesen tájékoztattuk Önt vagy felhatalmazást kaptunk Öntől annak érdekében, 
hogy a csalás vagy bűncselekmény lehetőségét csökkentsük, vagy a törvény által engedélyezett 
egyéb célból.

Hogyan tároljuk és őrizzük az Ön adatait?
Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és a hozzáférést azokra korlátozzuk, akiknek az Ön személyes
adataira kifejezetten szükségük van. Ebbe az Ön személyes adatainak védelme érdekében technikai 
és fizikai biztonsági óvintézkedések egyaránt beletartoznak. Ilyen óvintézkedések többek között 
a számítástechnikai védelmi megoldások, valamint a biztonságos fájlkezelés és a létesítménybiztonság.
Továbbá lépéseket teszünk annak érdekében is, hogy a szükségtelenné vált személyes adatokat 
biztonságos módon semmisítsük meg.
A személyes adatok kezelésével összefüggő elkötelezettségünket megismerheti, ha az Adatvédelmi 
elveinkre mutató hivatkozásra kattint.

További lehetőségek az Ön biztonsága érdekében

1. Külföldi utazás

Bármerre is jár, mi vigyázunk Önre
Ha utazik, legyen az rövid vagy hosszabb utazás, mi mindent megteszünk azért, hogy Önt és 
kártyáját biztonságban tudjuk. Sőt, az Ön American Express kártyája éppenséggel az egyik 
leghasznosabb tárgy, amit utazásaira magával vihet. Még ha elvész vagy ellopják is, Önnek csak 
egy telefonhívásába kerül, és mi segítünk.

Sürgős kártyapótlás elvesztés esetén 
Amennyiben az Ön utazása alatt a kártyája elvész vagy azt ellopják, és ezt Ön jelzi felénk, úgy 
a lehető leghamarabb (többnyire két munkanapon belül) új kártyát juttatunk el Önhöz.
Ha kártyáját elveszti vagy ellopják, hívja ezt az éjjel-nappal hívható számot: +36 1 777 9777.

Global Assist Segítségnyújtási Szolgáltatás 
Az Ön kártyájához az Ön és családja részére egy felbecsülhetetlen, 24 órás telefonos segítségnyújtási 
szolgáltatás is tartozik, amely a világ bármely tájáról igénybe vehető*. Global Assist Segítségnyújtási 
Szolgáltatásunk keretében segítünk Önnek sürgős esetekben felkutatni elveszett poggyászát, illetve 
ügyvédet, tolmácsot vagy angolul beszélő orvost találni. Segítséget kérhet tőlünk orvosi recept 
továbbítása céljából, illetve üzenetet hagyhat nálunk valamely hozzátartozója számára, amit mi 
továbbítunk az érintettnek.

További információk
A vállalati kártyabirtokosoknak nyújtott előnyökről, így pl. a kiterjesztett Biztosítási feltételekről 
további részleteket az alábbi hivatkozásokon talál: 
americanexpress.hu/vallalatikartya (standard Vállalati Kártya esetén), illetve 
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

Globális segítségnyújtási szolgáltatással kapcsolatos információkérést, illetve kárigényt az alábbi 
telefonszámon lehet benyújtani: +43 1 316 70 822 (a hét minden napján, éjjel-nappal hívható 
segélyvonal).
Javasoljuk, hogy a váratlan eseményt követően haladéktalanul tegyen bejelentést, még mielőtt 
bármilyen egyéb lépést tenne.

Juttassa el hozzánk útitervét
Ha külföldre utazik, tudassa velünk még az utazás előtt, hogy milyen dátumokon mely országokba 
látogat, hogy fokozott figyelemmel tudjuk kísérni az Ön számláját. Ha az Ön által jelzett országokon 
és dátumokon kívüli költést észlelünk, azonnal közbelépünk, és megakadályozzuk az esetleges 
visszaéléseket.

* Nem minden szolgáltatás vehető igénybe minden helyszínen, illetve ezeket helyi jogszabályok korlátozhatják.

Ez az ismertető általános áttekintést nyújt a biztosítás által lefedett esetek köréről. A részletekre vonatkozóan olvassa el a Biztosítási feltételeket: 
americanexpress.hu/vallalatikartya (Zöld Kártya esetén), illetve americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

2. Legyen biztonságban az interneten is
10 javaslat a biztonságos online vásárláshoz

1. Ha olyan online kereskedőnél vásárol, akit nem ismer, kezdje egy kis ellenőrzéssel. Nézzen utána a 
kereskedő postacímének és telefonszámának, és ellenőrizze, hogy azok valóban érvényes adatok-e.

2. Ne válaszoljon olyan cégektől érkező kéretlen elektronikus üzenetekre, amelyek feladóját nem ismeri.
3. Mielőtt kártyaadatait az interneten megadja, ellenőrizze, hogy biztonságos-e az adott weboldal. 

Erre három különböző mód is létezik:
a. Amikor Ön egy weboldalon bejelentkezik vagy regisztrál, a böngésző címsorában egy lakat 

szimbólumnak kell látszania. Figyeljen rá, hogy a lakat ne magán a weboldalon jelenlen meg, 
mert ez valószínűleg egy visszaélési kísérletre utal.

b. A weboldal címének úgy kell kezdődnie, hogy „https://”. Az „s” a „secure” (biztonságos) 
szóra utal.

c. Ha Ön az adott böngésző legfrissebb verzióját használja, úgy a weboldal címsora vagy neve 
halványzöld alapon jelenik meg.

4. Egyes weboldalak külső fizetési szolgáltatók weboldalaira irányíthatják Önt. Fizetés előtt 
győződjön meg arról, hogy biztonságosak ezek az oldalak.

5. Bizonyos oldalak a fokozottabb biztonság érdekében jelszó megadását igénylik; a választott 
jelszavakat jól jegyezze és őrizze meg.

6. Ha magánszemélynek fizet, soha ne utalja a pénzt közvetlenül az illető banki folyószámlájára, 
hanem használjon biztonságos fizetési módot, ahol a pénz két elektronikus számla között mozog.

7. Olvassa el az eladó adatvédelmi és pénz-visszafizetési szabályzatát.
8. Ha egy oldalra bejelentkezett vagy személyes adataival regisztrált, a tevékenység végeztével 

mindig jelentkezzen ki. Adatainak védelméhez nem elegendő, ha csupán bezárja a böngészőt.
9. Vásárlás után gondosan ellenőrizze számlakivonatát, hogy a megfelelő összeget vonták-e le, és 

ha bármilyen gyanús dolgot lát, haladéktalanul jelezze felénk.
10. Mielőtt használja az internetet, ellenőrizze, hogy gépén a legfrissebb, vírusok/kémprogramok 

elleni szoftver, illetve tűzfalszoftver van-e telepítve.

Adathalászat
Az adathalászat egy elterjedt internetes csalási forma, amikor a csalók olyan álcázott e-mailt 
küldenek, amely úgy tűnik, mintha egy banktól, hitelkártyacégtől vagy más megbízható szervezettől
érkezne. Általában arra próbálják rávenni a címzettet, hogy kattintson a levél egyik hivatkozására, 
legtöbbször azzal az indokkal, hogy a fiókja zárolásának megakadályozása érdekében frissítse 
jelszavát. Ha Ön rákattint a hivatkozásra, egy olyan oldalra irányítják, amely valódinak tűnik, de 
valójában hamis, és amely arra próbálja Önt rávenni, hogy személyes adatait (pl. bejelentkezési 
adatait, jelszavát, számlaszámát stb.) megadja.
Amennyiben olyan e-mailt kap, amely az American Expresstől érkezőnek tünteti fel magát, és 
amely gyanúsnak tűnik Önnek, kérjük, továbbítsa azt az UKemailfraud@americanexpress.com
címre. Kérjük, hogy az e-mailben ne adja meg kártyaszámát!
Ha úgy véli, valaki visszaélt az Ön American Express számlaadataival, kérjük, haladéktalanul 
értesítse az American Expresst, és hívja a kártya hátoldalán található telefonszámot.

Mire kell vigyázni 
Maga az e-mail úgy tűnhet, mintha csakugyan a feltüntetett feladótól érkezett volna. A hamis 
e-mailek gyakran (de nem mindig) felismerhetők az alábbi jelekről:

• A küldő e-mail címe nem egyezik meg a valódi szervezet webcímével.
• Az e-mailt teljesen más e-mail címről, akár egy ingyenes webmail címről küldték.
• Az e-mail megszólításában nem az Ön neve szerepel, hanem egy általános megszólítás, pl. 

„Tisztelt Ügyfelünk”.
• Arra próbálják Önt rávenni, hogy sürgősen cselekedjék, pl. ha valamit nem tesz meg azonnal, 

törlik vagy felfüggesztik a számláját.
• Az e-mail személyes adatokat, pl. felhasználónevet, jelszót vagy számlaszámot kér Öntől.

Hogyan védekezhet az adathalászat ellen
• Ismeretlen személynek vagy szervezetnek soha ne adja meg a kártyaszámát, a kártyabiztonsági 

kódot, a PIN-kódot vagy a jelszót
• Óvakodjon az olyan személyektől, akik telefonon vagy e-mailben lépnek kapcsolatba Önnel, és 

biztonsági adatokat kérnek Öntől. Ha nem tudja, ki hívta fel Önt, a kártya hátoldalán lévő 
telefonszámon hívja az American Expresst.

• Ha az American Express® felhívja Önt, köteles meggyőződni az Ön személyazonosságáról. 
Ha mi hívjuk Önt, a biztonsági kérdésekre csakis részleges választ kérünk Öntől.

• Rendszeresen frissítse vírusvédelmét és tűzfalát, és mindig töltse le operációs rendszerének 
biztonsági frissítéseit, hogy a csalók ne férhessenek hozzá az Ön adataihoz a számítógépén 
keresztül.

• Soha ne nyisson meg olyan e-mailt, amely spamnek tűnik.
• Ne válaszoljon az ismeretlen feladóktól érkező e-mailekre, és ne nyissa meg az azokhoz 

csatolt fájlokat.
• Egyes internetbiztonsági szolgáltatók weboldalukon listát tesznek közzé a spameket és csaló 

e-maileket küldő webhelyekről; ha gyanús e-mailt kap, ellenőrizze, hogy a feladó nem szerepel-e 
az ilyen listákon.

• A legtöbb levelezőprogram beépített spamszűrővel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy ez Önnél be legyen 
kapcsolva.

• Gondolkodjon, mielőtt rákattintana az ismeretlen feladóktól érkező levelekben valamilyen 
hivatkozásra. Ehelyett vigye az egérmutatót a hivatkozás fölé, hogy lássa, hova mutat valójában 
az adott hivatkozás. Ha az így látható cím nem egyezik azzal, ami a hivatkozás szövegében 
szerepel, ne kattintson rá.

• A legtöbb spam- és levélszemétszűrőben beállítható, hogy a megbízható forrásból jövő 
üzeneteket átengedje, a nem megbízhatóakat pedig blokkolja.

• Ha webmail szolgáltatót választ (pl. Gmail, Hotmail vagy Yahoo! Mail), olyat válasszon, amelyik 
rendelkezik spamszűréssel, és ügyeljen rá, hogy azt mindig tartsa bekapcsolva.

Személyazonosság-lopás 
A személyazonosság-lopás olyan csalási forma, amikor valaki anyagi haszonszerzés céljából az Ön 
nevével vagy személyi adataival nyit új fiókot, vagy veszi át az irányítást egy meglévő fiók fölött. 
A kellemetlenségeken és az esetleges költségeken túl ez a visszaélés még az Ön hitelbesorolását is 
ronthatja, aminek következtében a probléma tisztázásáig Ön nehezebben juthat kölcsönhöz, 
hitelkártyához vagy jelzáloghoz.

Hogyan védekezhet a személyazonosság-lopás ellen
• Személyes adatait és dokumentumait őrizze gondosan – ezen adatok birtokában valaki 

könnyen ellophatja az Ön személyazonosságát
• Semmisítse meg a pénzügyi szolgáltatóktól és közműcégektől származó bizalmas leveleit, ha 

már nincs rájuk szüksége

Online csalások
Legyen éber, ha csaló szándékúnak látszó e-mailt vagy telefonhívást kap
Az American Express soha nem kér Öntől bizalmas számlaadatokat e-mailben vagy telefonon. 
Ha azonban felhívjuk Önt, felteszünk Önnek néhány biztonsági kérdést a számlájára vonatkozóan, 
hogy meggyőződjünk az Ön személyazonosságáról. Ha mi hívjuk Önt, az ilyen kérdésekre csakis 
részleges választ kérünk Öntől.
Ha bármilyen kétség merül fel Önben arra vonatkozóan, hogy a hívás valóban tőlünk érkezik, hívja 
a folyószámla-kivonatán vagy a bankkártyáján lévő telefonszámot.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig
Szombaton 8.00–16.00 óráig

3. Védje személyazonosságát

Néhány egyszerű lépés a csalások megakadályozására
Néhány egyszerű lépéssel Ön is megelőzheti, hogy csalás áldozatává váljon.

Rendszeresen ellenőrizze számláját
• Szokjon rá, hogy rendszeresen átnézi számlakivonatait. Ez online szolgáltatásaink segítségével 

igen egyszerűen elvégezhető, mivel így napi szinten bármikor, gyakorlatilag a világ bármely 
pontjáról ellenőrizheti tranzakcióit. Látogasson el a My Card Account oldalra.

• Váltson papírmentes számlakivonatra, és kövesse számláját az interneten. Ha kiküszöböli 
a postai kézbesítési láncon áthaladó, illetve nem megfelelően megsemmisített papíralapú 
számlakivonatokat, elejét veheti a személyazonosság-lopásoknak.

• Őrizze meg a bizonylatok egy-egy példányát, és vesse össze azokat a számlakivonat adataival
• Ha ismeretlen díjtételt vagy díjtételeket észlel online vagy papíralapú számlakivonatán, 

haladéktalanul hívja kártyakibocsátóját

Tartsa kártyáját biztos helyen
• Soha ne adja kölcsön a kártyát senkinek
• Az új kártyát a hátoldalán azonnal írja alá
• A régi, lejárt kártyát kettévágással semmisítse meg
• Ha elvesztette a kártyáját, vagy úgy véli, hogy ellopták, arról azonnal értesítsen minket. 

Ez esetben mi érvényteleníteni tudjuk a kártyáját, és megakadályozzuk a jogtalan tranzakciókat.

Védje PIN-kódját
• Soha ne tartsa PIN-kódját a pénztárcájában, retiküljében vagy határidőnaplójában, illetve ne írja 

fel mások számára is érthető módon
•  Senkinek se árulja el a PIN-kódját
•  Ha egy banki terminálnál vagy készpénzkiadó automatánál (ATM) begépeli a PIN-kódot, mindig 

takarja el a másik kezével, hogy a rejtett kamerák vagy más személyek ne láthassák a kódot

PIN-kód – további információk
• PIN kódját Ön is megválaszthatja
• Lezárt PIN-kódját a helyes PIN megadásával feloldhatja

Fenti szolgáltatásokat Magyarországon az OTP Bank által üzemeltetett készpénzkiadó 
automatáknál (ATM) díjmentesen elvégezheti.

További információkat az alábbi dokumentumban talál: SafeKey. Gyakran Ismétlődő Kérdések.
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Keeping you protected so you can shop with confidence

When you’re using your Card – you just want to feel safe and secure. Whether you’re shopping 
online or in-store, around the corner or around the world, we take your security as seriously as you 
do. Which means you can enjoy worry-free shopping all over the world. Rest assured, with 
American Express you’re in safe hands.

How we protect you

1. Fraud Protection

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

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

2. Shopping Protection

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

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

There could be many reasons:
• You might have cancelled the order that the transaction relates to
• There might be a charge you weren’t expecting, or a charge for a product you still haven’t received
• You may have been billed more than once for the same transaction
• You may have received an unexpected charge from American Express
• There may be a transaction recorded that you have no recollection of

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

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 8 p.m.,
Saturday, 8 a.m. – 4 p.m.

3. SafeKey

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

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

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

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

3. Simply enter the code to verify your transaction.

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

NB. SafeKey is able to identify some online purchases as eligible for an express journey based on 
your previous purchase history. In this instance SafeKey may not ask you to enter a one-time code 
during an online purchase but will still give you the same online security.

Where can I use it?
We've joined forces with participating online retailers to offer you this improved level of online 
shopping protection. So when you shop online you can relax and spend in confidence with SafeKey.

4. Chip and PIN

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

5. Privacy

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

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

• Within our Privacy Notice specific to your product; and
• Through our Online Privacy Statement which informs you about our online practices.

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

How do we keep and safeguard your information?
We keep your personal data confidential and limit access to your personal data to those who 
specifically need it. This includes using both technical and physical security measures to protect your 
personal information. These measures include computer safeguards and secured files and facilities. 
We also take steps to securely destroy personal data once it is no longer needed.
To learn more about our commitment to privacy, click the link to view our Data Protection and 
Privacy Principles.

Additional ways you can protect yourself

1. Travelling abroad

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

Emergency Card replacement
If you and your Card part company on your travels – whether through loss or theft – we'll get a 
replacement to you as soon as we possibly can (often within two working days).
If your Card is lost or stolen, call +36 1 777 9777 (available 24/7).

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

Further information
For further details about all the benefits available to Corporate Green Cardmembers including the 
full set of improved Insurance Terms and Conditions, simply visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

For Global Assistance Service, to obtain complete information on the Insurance or to report a 
claim, please call: +43 1 316 70 822 (24/7 hotline).
Contact is recommended immediately after the accident occurs, prior to taking any further action.

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

* Not all services are available in all locations and are subject to local laws. 

This brochure provides a general overview of the range of insurance cover. For the detailed Insurance Policy Terms and Conditions, please visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

2. Staying safe online

Top 10 tips to keep you safe when you shop online
1. If you are shopping with an unfamiliar online retailer, do a few checks about them. 

Find and verify a physical address and telephone contact details.
2. Do not reply to unsolicited emails from companies you don’t recognise.
3. Before entering your Card details online, ensure that the page is secure, in three ways:

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

b. The web address should begin with ‘https://’. The‘s’ stands for ‘secure’.
c. If using the latest version of your browser, the address bar or the name of the site owner may 

have a green tint.
4. Some websites may redirect you to a third-party payment service Ensure that these sites are 

secure before you make your payment.
5. Safeguard and remember the password you have chosen for the extra verification services 

used on some websites.
6. When making a payment to an individual, never transfer the money directly into their bank 

account but use a secure payment method where money is transferred between two electronic 
accounts.

7. Check sellers’ privacy policy and returns policy.
8. Always log out of sites into which you have logged in or registered details. Simply closing your 

browser is not enough to ensure privacy.
9. Check your card statements carefully after shopping to ensure that the correct amount has 

been debited, and contact us straightaway if you find anything suspicious.
10. Ensure you have effective and updated antivirus/antispyware software and firewall running 

before you go online.

Phishing
Phishing is a common scam where fraudsters send emails pretending to come from a bank, credit 
card company or other trusted organisation. They usually try to trick you into clicking on a link to 
go to the site (often to update your password to avoid your account being suspended). If you click 
the link in the email you’ll actually be taken to a website that looks genuine – but is actually a fake 
site designed to trick you into entering personal information such as log-in details, password, 
account number, etc.
If you receive an email relating to American Express that you believe could be fraudulent, immediately 
forward it to UKemailfraud@americanexpress.com. Please do not include your account number in 
the email.
If you feel your American Express account information has been compromised, please contact 
American Express immediately by calling the number on the back of your Card.

What to look out for 
The email itself can also look as if it comes from a genuine source. Fake emails can often (but not 
always) be spotted in the following ways:

• The sender’s email address is different from the real organisation’s website address.
• The email is sent from a completely different address or a free webmail address.
• The email does not use your proper name, but uses a non-specific greeting such as “Dear customer”.
• They want you to act urgently – i.e. that unless you do something right away, your account may 

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

How to protect yourself from phishing
• Never release your Card number, Card security code, PIN or password to an unknown person 

or organisation.
• Beware of anyone calling or emailing you and requesting security information. If you are unsure 

about the identity of a caller, phone American Express using the number on your Card or statement.
• American Express® is obliged to identify you when calling you. If we call you we will normally ask 

only for partial answers to security questions.
• Keep your anti-virus software, firewall and security patches up-to-date to prevent fraudsters 

accessing your details via your computer.
• Do not open emails which you suspect as being spam.
• Do not respond to emails from unknown sources or open their attachments.
• If you are suspicious of an email, you can check if it is on a list of known spam and scam emails 

that some internet security vendors feature on their websites.
• Most email clients come with spam filtering as standard. Ensure yours is switched on.
• Think before you click on links in emails from unknown sources. Instead, roll your mouse pointer 

over the link to reveal its true destination. Beware if this is different from what is displayed in the 
text of the link from the email.

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

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

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

How to protect yourself from identity theft
• Safeguard all your personal information and documents – this information can be used to steal 

your identity
• Shred any sensitive information from financial organisations or utility companies when no 

longer needed

Online scams
Be alert for bogus emails and phone calls
American Express will never ask for sensitive account details by email or phone. However, if we call 
you, we will ask a few security questions relating to your account, so we can be sure who you are. 
If we call you we will normally ask only for partial answers to these questions.
If you are at all in doubt about whether the email or call is genuine, contact us using the phone 
number on your statement or Card.

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 8 p.m.,
Saturday, 8 a.m. – 4 p.m.

3. Protect your identity

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

Check your account regularly
• Get in the habit of checking your statements thoroughly. This is easy to do with our online 

services where you can check your transactions daily, anytime and virtually anywhere in the 
world. Visit My Card Account.

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

• Keep copies of your receipts and compare them to your statement
• Call our Customer Service Team as soon as possible if an unrecognised charge or charges 

appear on one of your online/paper statements

Keep your Card safe
• Never let anyone else use your Card
• Immediately sign the back of new Cards
• Always destroy old, expired cards by cutting them up
• Let us know immediately if you've lost your Card, or think it may be stolen. We will then be able 

to cancel the Card and prevent fraudulent transactions.

Protect your PIN
• Never keep your PIN in your wallet, purse or diary, or record it in a way that others could understand
• Do not tell anyone else your PIN
• Always try to cover your hand when entering your PIN at a terminal or ATM to prevent hidden 

cameras or others seeing your number

PIN code – additional information
• You may change your PIN code to a code of your choosing.
• You may also unblock your PIN Code by entering the correct PIN code.

The above services are free of charge and available in Hungary at any OTP Bank ATMs.

For more information, please refer to the document: SafeKey. Frequently Asked Questions.
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Védelmet nyújtunk az Ön számára, hogy bizalommal vásárolhasson.

Amikor Ön a kártyáját használja, nyilvánvalóan szeretné magát biztonságban érezni. Vásároljon 
az interneten, egy üzletben vagy bárhol máshol a világon, mi ugyanolyan komolyan vesszük az Ön 
biztonságát, mint Ön. A célunk, hogy Ön a világon bármely részén gondtalanul fizethessen 
kártyájáva. Nyugodt lehet: az American Expressnél az Ön biztonsága jó kezekben van.

Hogyan védjük Önt

1. Csalás elleni védelem

A világon mindenhol nyugodtan használhatja kártyáját. Intelligens rendszereinknek, biztonságos fizetési 
eljárásainknak és csalás elleni védelmi garanciánknak köszönhetően Ön biztonságban érezheti magát.

Intelligens biztonság 
Intelligens biztonsági rendszereink állandó figyelemmel kísérik az Ön költési szokásait, észlelik 
a rendellenes tevékenységet, és segítenek megakadályozni a csalási kísérleteket. Az Ön számláját 
rendszeresen ellenőrizzük, és ha valami szokatlant észlelünk, azonnal kapcsolatba lépünk Önnel, 
hogy tisztázzuk, Ön végezte-e az adott vásárlást.

2. Vásárlások védelme

Minden lépésénél Ön mellett állunk
Bármit vásárol az interneten, egy itthoni vagy külföldi üzletben, a tranzakció feldolgozása minden 
esetben biztonságos fizetési rendszereinken keresztül zajlik. Más kártyákkal ellentétben ugyanis 
a mi tranzakcióinknak rendszerint csak három szereplője van: Ön, a kereskedő, és mi. 
Ebből következik, hogy ha probléma adódik, azt jó eséllyel azonnal észleljük, és gyorsan megoldjuk.

Helytelen összeget számítottak fel Önnek? Nem a saját tranzakcióját látja? Mi megoldjuk
Olykor előfordulhat, hogy a számlakivonatán olyan tétel szerepel, amelyet nem ismer fel, vagy amit 
vitatni szeretne. Ilyenkor elég, ha felhív minket, és mi kézbe vesszük az ügyet, hogy a szóban forgó 
költség eredetét tisztázzuk.

A háttérben több dolog is állhat:
• Lehet, hogy Ön törölte azt a rendelést, amelyre az adott terhelés vonatkozik
• Lehet, hogy olyan költségről van szó, amelyről Ön nem tudott, vagy olyan árucikkről, amelyet 

még nem szállítottak ki Önnek
• Előfordulhat, hogy ugyanaz a tranzakció többször is beterhelésre került Önnek
• Lehet, hogy a váratlan díjtétel az American Expresstől érkezett
• Lehet, hogy olyan előre rögzített tranzakcióról van szó, amelyről megfeledkezett

Bármi is az ok, csak hívjon minket, vagy küldjön elektronikus üzenetet, és mi megvizsgáljuk. Ilyen 
esetekben, a bejelentést követő 48 órán belül kapcsolatba lépünk Önnel, hogy a kérdését pontosítsuk.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig
Szombaton 8.00–16.00 óráig

3. SafeKey

Többszintű biztonság az Ön személyazonosságának ellenőrzésére
Az American Express SafeKey® a 3-D® Secure technológiát alkalmazza a csalások elleni védelemre, 
és így ellenőrzi, hogy a vásárlásokat valóban Ön hajtja-e végre. Ez egy egyszerű, gyors módszer, 
amely fejben tartandó jelszavak nélkül biztosít még kényelmesebb online vásárlást.

Hogyan működik?
A SafeKey a legmodernebb 3-D® Secure technológia segítségével akadályozza meg a csalásokat, és 
bizonyosodik meg arról, hogy valóban Ön fizet-e az American Express kártyával az internetes vásárlás 
során.

1. Amikor Ön egy SafeKey-partner kereskedőnél az interneten keresztül vásárol, a SafeKey egy
 felugró új ablakban egy egyedi, egyszer használatos kódot kér Öntől.

2. A kódot közvetlenül Önnek küldjük SMS-ben vagy e-mailben, arra az e-mail címre vagy 
telefonszámra, amely nyilvántartásunkban szerepel.

3. A vásárlás hitelesítése érdekében csak be kell írnia a kapott kódot.

Hogyan kapom meg a kódot?
Önnek csak annyi a teendője, hogy nálunk nyilvántartott elérhetőségeit naprakészen tartsa; a többi 
a mi dolgunk. Ezt követően, ha online fizetéskor látja a SafeKey logót, csak kövesse a megjelenő 
utasításokat a művelet sikeres végrehajtása érdekében.

Megjegyzés: A SafeKey az Ön vásárlási szokásai alapján bizonyos online vásárlások esetén dönthet úgy, 
hogy egyszerűsített protokoll szerint jár el. Ilyen esetekben a SafeKey nem feltétlenül kéri Önt a biztonsá-
gi kód megadására az online vásárlás során, de ilyenkor is ugyanolyan online védelmet nyújt.

Hol használhatom?
Összefogtunk a SafeKey-partner online kereskedőkkel annak érdekében, hogy még magasabb szintű 
védelmet nyújtsunk az online vásárlások során. Így amikor Ön az interneten vásárol, a SafeKeynek 
köszönhetően biztonságban érezheti magát.

4. Chip és PIN-kód

Nyugalom és kényelem jár a kártyákhoz
Chip & PIN biztonság – Önt védik a vásárlás során. A Chippel és PIN-kóddal is ellátott kártyák egy 
mikrochipet tartalmaznak az adatok biztonságos tárolása érdekében, így a csalók nehezebben 
tudnak visszaélni az Ön kártyájával.
A négy számjegyű PIN-kódot kizárólag Ön ismeri, és a személyes vásárlások során kell használnia 
a vásárlás hitelesítéséhez, a pénztári bizonylat szokásos aláírása helyett.

5. Adatbiztonság

Az Ön adatainak biztonsága nekünk ugyanolyan fontos, mint Önnek
Az American Express nagyra értékeli az Ön bizalmát, és tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. 
Adatvédelmi Szabályzatunkban is kiemelt szerepet kap ügyfeleink személyes adatainak védelme.

Hogyan használjuk az Öntől begyűjtött információt?
Az olyan helyzetekben, amikor az Ön által igényelt termékekből és szolgáltatásokból vagy a velünk való 
kapcsolatának jellegéből ez nem nyilvánvaló, minden esetben közöljük Önnel, hogy hogyan kezeljük az 
Ön személyes adatait. Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozóan (pl. hogy milyen adatokat gyűjtünk, 
kivel osztjuk meg és hogyan őrizzük azokat), további konkrét információkat találhat:

• Az Ön termékére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban, illetve
• Online Adatvédelmi Nyilatkozatunkban, amelyből online adatkezelési gyakorlatunkat is megismerheti.

Hogyan osztunk meg információt?
Az Ön személyes adatait csak abban az esetben osztjuk meg harmadik személyekkel, ha az termékek 
vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy a köztünk levő kapcsolat jellegéből ez következik, 
amennyiben erről előzetesen tájékoztattuk Önt vagy felhatalmazást kaptunk Öntől annak érdekében, 
hogy a csalás vagy bűncselekmény lehetőségét csökkentsük, vagy a törvény által engedélyezett 
egyéb célból.

Hogyan tároljuk és őrizzük az Ön adatait?
Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és a hozzáférést azokra korlátozzuk, akiknek az Ön személyes
adataira kifejezetten szükségük van. Ebbe az Ön személyes adatainak védelme érdekében technikai 
és fizikai biztonsági óvintézkedések egyaránt beletartoznak. Ilyen óvintézkedések többek között 
a számítástechnikai védelmi megoldások, valamint a biztonságos fájlkezelés és a létesítménybiztonság.
Továbbá lépéseket teszünk annak érdekében is, hogy a szükségtelenné vált személyes adatokat 
biztonságos módon semmisítsük meg.
A személyes adatok kezelésével összefüggő elkötelezettségünket megismerheti, ha az Adatvédelmi 
elveinkre mutató hivatkozásra kattint.

További lehetőségek az Ön biztonsága érdekében

1. Külföldi utazás

Bármerre is jár, mi vigyázunk Önre
Ha utazik, legyen az rövid vagy hosszabb utazás, mi mindent megteszünk azért, hogy Önt és 
kártyáját biztonságban tudjuk. Sőt, az Ön American Express kártyája éppenséggel az egyik 
leghasznosabb tárgy, amit utazásaira magával vihet. Még ha elvész vagy ellopják is, Önnek csak 
egy telefonhívásába kerül, és mi segítünk.

Sürgős kártyapótlás elvesztés esetén
Amennyiben az Ön utazása alatt a kártyája elvész vagy azt ellopják, és ezt Ön jelzi felénk, úgy 
a lehető leghamarabb (többnyire két munkanapon belül) új kártyát juttatunk el Önhöz.
Ha kártyáját elveszti vagy ellopják, hívja ezt az éjjel-nappal hívható számot: +36 1 484 2639.

Global Assist Segítségnyújtási Szolgáltatás
Az Ön kártyájához az Ön és családja részére egy felbecsülhetetlen, 24 órás telefonos segítségnyújtási 
szolgáltatás is tartozik, amely a világ bármely tájáról igénybe vehető*. Global Assist Segítségnyújtási 
Szolgáltatásunk keretében segítünk Önnek sürgős esetekben felkutatni elveszett poggyászát, illetve 
ügyvédet, tolmácsot vagy angolul beszélő orvost találni. Segítséget kérhet tőlünk orvosi recept 
továbbítása céljából, illetve üzenetet hagyhat nálunk valamely hozzátartozója számára, amit mi 
továbbítunk az érintettnek.

További információk
A vállalati kártyabirtokosoknak nyújtott előnyökről, így pl. a kiterjesztett Biztosítási feltételekről 
további részleteket az alábbi hivatkozásokon talál: 
americanexpress.hu/vallalatikartya (standard Vállalati Kártya esetén), illetve 
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

Globális segítségnyújtási szolgáltatással kapcsolatos információkérést, illetve kárigényt az alábbi 
telefonszámon lehet benyújtani: +43 1 316 70 822 (a hét minden napján, éjjel-nappal hívható 
segélyvonal).
Javasoljuk, hogy a váratlan eseményt követően haladéktalanul tegyen bejelentést, még mielőtt 
bármilyen egyéb lépést tenne.

Juttassa el hozzánk útitervét
Ha külföldre utazik, tudassa velünk még az utazás előtt, hogy milyen dátumokon mely országokba 
látogat, hogy fokozott figyelemmel tudjuk kísérni az Ön számláját. Ha az Ön által jelzett országokon 
és dátumokon kívüli költést észlelünk, azonnal közbelépünk, és megakadályozzuk az esetleges 
visszaéléseket.

* Nem minden szolgáltatás vehető igénybe minden helyszínen, illetve ezeket helyi jogszabályok korlátozhatják.

Ez az ismertető általános áttekintést nyújt a biztosítás által lefedett esetek köréről. A részletekre vonatkozóan olvassa el a Biztosítási feltételeket:
americanexpress.hu/vallalatikartya (Zöld Kártya esetén), illetve americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

2. Legyen biztonságban az interneten is
10 javaslat a biztonságos online vásárláshoz

1. Ha olyan online kereskedőnél vásárol, akit nem ismer, kezdje egy kis ellenőrzéssel. Nézzen utána a 
kereskedő postacímének és telefonszámának, és ellenőrizze, hogy azok valóban érvényes adatok-e.

2. Ne válaszoljon olyan cégektől érkező kéretlen elektronikus üzenetekre, amelyek feladóját nem ismeri.
3. Mielőtt kártyaadatait az interneten megadja, ellenőrizze, hogy biztonságos-e az adott weboldal.

Erre három különböző mód is létezik:
a. Amikor Ön egy weboldalon bejelentkezik vagy regisztrál, a böngésző címsorában egy lakat

szimbólumnak kell látszania. Figyeljen rá, hogy a lakat ne magán a weboldalon jelenlen meg,
mert ez valószínűleg egy visszaélési kísérletre utal.

b. A weboldal címének úgy kell kezdődnie, hogy „https://”. Az „s” a „secure” (biztonságos)
szóra utal.

c. Ha Ön az adott böngésző legfrissebb verzióját használja, úgy a weboldal címsora vagy neve
halványzöld alapon jelenik meg.

4. Egyes weboldalak külső fizetési szolgáltatók weboldalaira irányíthatják Önt. Fizetés előtt
győződjön meg arról, hogy biztonságosak ezek az oldalak.

5. Bizonyos oldalak a fokozottabb biztonság érdekében jelszó megadását igénylik; a választott
jelszavakat jól jegyezze és őrizze meg.

6. Ha magánszemélynek fizet, soha ne utalja a pénzt közvetlenül az illető banki folyószámlájára,
hanem használjon biztonságos fizetési módot, ahol a pénz két elektronikus számla között mozog.

7. Olvassa el az eladó adatvédelmi és pénz-visszafizetési szabályzatát.
8. Ha egy oldalra bejelentkezett vagy személyes adataival regisztrált, a tevékenység végeztével

mindig jelentkezzen ki. Adatainak védelméhez nem elegendő, ha csupán bezárja a böngészőt.
9. Vásárlás után gondosan ellenőrizze számlakivonatát, hogy a megfelelő összeget vonták-e le, és

ha bármilyen gyanús dolgot lát, haladéktalanul jelezze felénk.
10. Mielőtt használja az internetet, ellenőrizze, hogy gépén a legfrissebb, vírusok/kémprogramok

elleni szoftver, illetve tűzfalszoftver van-e telepítve.

Adathalászat
Az adathalászat egy elterjedt internetes csalási forma, amikor a csalók olyan álcázott e-mailt 
küldenek, amely úgy tűnik, mintha egy banktól, hitelkártyacégtől vagy más megbízható szervezettől 
érkezne. Általában arra próbálják rávenni a címzettet, hogy kattintson a levél egyik hivatkozására, 
legtöbbször azzal az indokkal, hogy a fiókja zárolásának megakadályozása érdekében frissítse 
jelszavát. Ha Ön rákattint a hivatkozásra, egy olyan oldalra irányítják, amely valódinak tűnik, de 
valójában hamis, és amely arra próbálja Önt rávenni, hogy személyes adatait (pl. bejelentkezési 
adatait, jelszavát, számlaszámát stb.) megadja.
Amennyiben olyan e-mailt kap, amely az American Expresstől érkezőnek tünteti fel magát, és 
amely gyanúsnak tűnik Önnek, kérjük, továbbítsa azt az UKemailfraud@americanexpress.com 
címre. Kérjük, hogy az e-mailben ne adja meg kártyaszámát!
Ha úgy véli, valaki visszaélt az Ön American Express számlaadataival, kérjük, haladéktalanul 
értesítse az American Expresst, és hívja a kártya hátoldalán található telefonszámot.

Mire kell vigyázni 
Maga az e-mail úgy tűnhet, mintha csakugyan a feltüntetett feladótól érkezett volna. A hamis 
e-mailek gyakran (de nem mindig) felismerhetők az alábbi jelekről:

• A küldő e-mail címe nem egyezik meg a valódi szervezet webcímével.
• Az e-mailt teljesen más e-mail címről, akár egy ingyenes webmail címről küldték.
• Az e-mail megszólításában nem az Ön neve szerepel, hanem egy általános megszólítás, pl. 

„Tisztelt Ügyfelünk”.
• Arra próbálják Önt rávenni, hogy sürgősen cselekedjék, pl. ha valamit nem tesz meg azonnal, 

törlik vagy felfüggesztik a számláját.
• Az e-mail személyes adatokat, pl. felhasználónevet, jelszót vagy számlaszámot kér Öntől.

Hogyan védekezhet az adathalászat ellen
• Ismeretlen személynek vagy szervezetnek soha ne adja meg a kártyaszámát, a kártyabiztonsági 

kódot, a PIN-kódot vagy a jelszót
• Óvakodjon az olyan személyektől, akik telefonon vagy e-mailben lépnek kapcsolatba Önnel, és 

biztonsági adatokat kérnek Öntől. Ha nem tudja, ki hívta fel Önt, a kártya hátoldalán lévő 
telefonszámon hívja az American Expresst.

• Ha az American Express® felhívja Önt, köteles meggyőződni az Ön személyazonosságáról. 
Ha mi hívjuk Önt, a biztonsági kérdésekre csakis részleges választ kérünk Öntől.

• Rendszeresen frissítse vírusvédelmét és tűzfalát, és mindig töltse le operációs rendszerének 
biztonsági frissítéseit, hogy a csalók ne férhessenek hozzá az Ön adataihoz a számítógépén 
keresztül.

• Soha ne nyisson meg olyan e-mailt, amely spamnek tűnik.
• Ne válaszoljon az ismeretlen feladóktól érkező e-mailekre, és ne nyissa meg az azokhoz 

csatolt fájlokat.
• Egyes internetbiztonsági szolgáltatók weboldalukon listát tesznek közzé a spameket és csaló 

e-maileket küldő webhelyekről; ha gyanús e-mailt kap, ellenőrizze, hogy a feladó nem szerepel-e 
az ilyen listákon.

• A legtöbb levelezőprogram beépített spamszűrővel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy ez Önnél be legyen 
kapcsolva.

• Gondolkodjon, mielőtt rákattintana az ismeretlen feladóktól érkező levelekben valamilyen 
hivatkozásra. Ehelyett vigye az egérmutatót a hivatkozás fölé, hogy lássa, hova mutat valójában 
az adott hivatkozás. Ha az így látható cím nem egyezik azzal, ami a hivatkozás szövegében 
szerepel, ne kattintson rá.

• A legtöbb spam- és levélszemétszűrőben beállítható, hogy a megbízható forrásból jövő 
üzeneteket átengedje, a nem megbízhatóakat pedig blokkolja.

• Ha webmail szolgáltatót választ (pl. Gmail, Hotmail vagy Yahoo! Mail), olyat válasszon, amelyik 
rendelkezik spamszűréssel, és ügyeljen rá, hogy azt mindig tartsa bekapcsolva.

Személyazonosság-lopás 
A személyazonosság-lopás olyan csalási forma, amikor valaki anyagi haszonszerzés céljából az Ön 
nevével vagy személyi adataival nyit új fiókot, vagy veszi át az irányítást egy meglévő fiók fölött. 
A kellemetlenségeken és az esetleges költségeken túl ez a visszaélés még az Ön hitelbesorolását is 
ronthatja, aminek következtében a probléma tisztázásáig Ön nehezebben juthat kölcsönhöz, 
hitelkártyához vagy jelzáloghoz.

Hogyan védekezhet a személyazonosság-lopás ellen
• Személyes adatait és dokumentumait őrizze gondosan – ezen adatok birtokában valaki 

könnyen ellophatja az Ön személyazonosságát
• Semmisítse meg a pénzügyi szolgáltatóktól és közműcégektől származó bizalmas leveleit, ha 

már nincs rájuk szüksége

Online csalások
Legyen éber, ha csaló szándékúnak látszó e-mailt vagy telefonhívást kap
Az American Express soha nem kér Öntől bizalmas számlaadatokat e-mailben vagy telefonon. 
Ha azonban felhívjuk Önt, felteszünk Önnek néhány biztonsági kérdést a számlájára vonatkozóan, 
hogy meggyőződjünk az Ön személyazonosságáról. Ha mi hívjuk Önt, az ilyen kérdésekre csakis 
részleges választ kérünk Öntől.
Ha bármilyen kétség merül fel Önben arra vonatkozóan, hogy a hívás valóban tőlünk érkezik, hívja 
a folyószámla-kivonatán vagy a bankkártyáján lévő telefonszámot.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig
Szombaton 8.00–16.00 óráig

3. Védje személyazonosságát

Néhány egyszerű lépés a csalások megakadályozására
Néhány egyszerű lépéssel Ön is megelőzheti, hogy csalás áldozatává váljon.

Rendszeresen ellenőrizze számláját
• Szokjon rá, hogy rendszeresen átnézi számlakivonatait. Ez online szolgáltatásaink segítségével 

igen egyszerűen elvégezhető, mivel így napi szinten bármikor, gyakorlatilag a világ bármely 
pontjáról ellenőrizheti tranzakcióit. Látogasson el a My Card Account oldalra.

• Váltson papírmentes számlakivonatra, és kövesse számláját az interneten. Ha kiküszöböli 
a postai kézbesítési láncon áthaladó, illetve nem megfelelően megsemmisített papíralapú 
számlakivonatokat, elejét veheti a személyazonosság-lopásoknak.

• Őrizze meg a bizonylatok egy-egy példányát, és vesse össze azokat a számlakivonat adataival
• Ha ismeretlen díjtételt vagy díjtételeket észlel online vagy papíralapú számlakivonatán, 

haladéktalanul hívja kártyakibocsátóját

Tartsa kártyáját biztos helyen
• Soha ne adja kölcsön a kártyát senkinek
• Az új kártyát a hátoldalán azonnal írja alá
• A régi, lejárt kártyát kettévágással semmisítse meg
• Ha elvesztette a kártyáját, vagy úgy véli, hogy ellopták, arról azonnal értesítsen minket. 

Ez esetben mi érvényteleníteni tudjuk a kártyáját, és megakadályozzuk a jogtalan tranzakciókat.

Védje PIN-kódját
• Soha ne tartsa PIN-kódját a pénztárcájában, retiküljében vagy határidőnaplójában, illetve ne írja 

fel mások számára is érthető módon
•  Senkinek se árulja el a PIN-kódját
•  Ha egy banki terminálnál vagy készpénzkiadó automatánál (ATM) begépeli a PIN-kódot, mindig 

takarja el a másik kezével, hogy a rejtett kamerák vagy más személyek ne láthassák a kódot

PIN-kód – további információk
• PIN kódját Ön is megválaszthatja
• Lezárt PIN-kódját a helyes PIN megadásával feloldhatja

Fenti szolgáltatásokat Magyarországon az OTP Bank által üzemeltetett készpénzkiadó 
automatáknál (ATM) díjmentesen elvégezheti.

További információkat az alábbi dokumentumban talál: SafeKey. Gyakran Ismétlődő Kérdések.
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Keeping you protected so you can shop with confidence

When you’re using your Card – you just want to feel safe and secure. Whether you’re shopping 
online or in-store, around the corner or around the world, we take your security as seriously as you 
do. Which means you can enjoy worry-free shopping all over the world. Rest assured, with 
American Express you’re in safe hands.

How we protect you

1. Fraud Protection

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

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

2. Shopping Protection

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

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

There could be many reasons:
• You might have cancelled the order that the transaction relates to
• There might be a charge you weren’t expecting, or a charge for a product you still haven’t received
• You may have been billed more than once for the same transaction
• You may have received an unexpected charge from American Express
• There may be a transaction recorded that you have no recollection of

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

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 8 p.m.,
Saturday, 8 a.m. – 4 p.m.

3. SafeKey

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

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

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

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

3. Simply enter the code to verify your transaction.

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

NB. SafeKey is able to identify some online purchases as eligible for an express journey based on 
your previous purchase history. In this instance SafeKey may not ask you to enter a one-time code 
during an online purchase but will still give you the same online security.

Where can I use it?
We've joined forces with participating online retailers to offer you this improved level of online 
shopping protection. So when you shop online you can relax and spend in confidence with SafeKey.

4. Chip and PIN

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

5. Privacy

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

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

• Within our Privacy Notice specific to your product; and
• Through our Online Privacy Statement which informs you about our online practices.

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

How do we keep and safeguard your information?
We keep your personal data confidential and limit access to your personal data to those who 
specifically need it. This includes using both technical and physical security measures to protect your 
personal information. These measures include computer safeguards and secured files and facilities. 
We also take steps to securely destroy personal data once it is no longer needed.
To learn more about our commitment to privacy, click the link to view our Data Protection and 
Privacy Principles.

Additional ways you can protect yourself

1. Travelling abroad

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

Emergency Card replacement
If you and your Card part company on your travels – whether through loss or theft – we'll get a 
replacement to you as soon as we possibly can (often within two working days).
If your Card is lost or stolen, call +36 1 484 2639 (available 24/7).

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

Further information
For further details about all the benefits available to Corporate Green Cardmembers including the 
full set of improved Insurance Terms and Conditions, simply visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

For Global Assistance Service, to obtain complete information on the Insurance or to report a 
claim, please call: +43 1 316 70 822 (24/7 hotline).
Contact is recommended immediately after the accident occurs, prior to taking any further action.

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

* Not all services are available in all locations and are subject to local laws. 

This brochure provides a general overview of the range of insurance cover. For the detailed Insurance Policy Terms and Conditions, please visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

2. Staying safe online

Top 10 tips to keep you safe when you shop online
1. If you are shopping with an unfamiliar online retailer, do a few checks about them.

Find and verify a physical address and telephone contact details.
2. Do not reply to unsolicited emails from companies you don’t recognise.
3. Before entering your Card details online, ensure that the page is secure, in three ways:

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

b. The web address should begin with ‘https://’. The‘s’ stands for ‘secure’.
c. If using the latest version of your browser, the address bar or the name of the site owner may

have a green tint.
4. Some websites may redirect you to a third-party payment service Ensure that these sites are

secure before you make your payment.
5. Safeguard and remember the password you have chosen for the extra verification services

used on some websites.
6. When making a payment to an individual, never transfer the money directly into their bank

account but use a secure payment method where money is transferred between two electronic
accounts.

7. Check sellers’ privacy policy and returns policy.
8. Always log out of sites into which you have logged in or registered details. Simply closing your

browser is not enough to ensure privacy.
9. Check your card statements carefully after shopping to ensure that the correct amount has

been debited, and contact us straightaway if you find anything suspicious.
10. Ensure you have effective and updated antivirus/antispyware software and firewall running

before you go online.

Phishing
Phishing is a common scam where fraudsters send emails pretending to come from a bank, credit 
card company or other trusted organisation. They usually try to trick you into clicking on a link to 
go to the site (often to update your password to avoid your account being suspended). If you click 
the link in the email you’ll actually be taken to a website that looks genuine – but is actually a fake 
site designed to trick you into entering personal information such as log-in details, password, 
account number, etc.
If you receive an email relating to American Express that you believe could be fraudulent, immediately 
forward it to UKemailfraud@americanexpress.com. Please do not include your account number in 
the email.
If you feel your American Express account information has been compromised, please contact 
American Express immediately by calling the number on the back of your Card.

What to look out for 
The email itself can also look as if it comes from a genuine source. Fake emails can often (but not 
always) be spotted in the following ways:

• The sender’s email address is different from the real organisation’s website address.
• The email is sent from a completely different address or a free webmail address.
• The email does not use your proper name, but uses a non-specific greeting such as “Dear customer”.
• They want you to act urgently – i.e. that unless you do something right away, your account may 

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

How to protect yourself from phishing
• Never release your Card number, Card security code, PIN or password to an unknown person 

or organisation.
• Beware of anyone calling or emailing you and requesting security information. If you are unsure 

about the identity of a caller, phone American Express using the number on your Card or statement.
• American Express® is obliged to identify you when calling you. If we call you we will normally ask 

only for partial answers to security questions.
• Keep your anti-virus software, firewall and security patches up-to-date to prevent fraudsters 

accessing your details via your computer.
• Do not open emails which you suspect as being spam.
• Do not respond to emails from unknown sources or open their attachments.
• If you are suspicious of an email, you can check if it is on a list of known spam and scam emails 

that some internet security vendors feature on their websites.
• Most email clients come with spam filtering as standard. Ensure yours is switched on.
• Think before you click on links in emails from unknown sources. Instead, roll your mouse pointer 

over the link to reveal its true destination. Beware if this is different from what is displayed in the 
text of the link from the email.

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

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

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

How to protect yourself from identity theft
• Safeguard all your personal information and documents – this information can be used to steal 

your identity
• Shred any sensitive information from financial organisations or utility companies when no 

longer needed

Online scams
Be alert for bogus emails and phone calls
American Express will never ask for sensitive account details by email or phone. However, if we call 
you, we will ask a few security questions relating to your account, so we can be sure who you are. 
If we call you we will normally ask only for partial answers to these questions.
If you are at all in doubt about whether the email or call is genuine, contact us using the phone 
number on your statement or Card.

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 8 p.m.,
Saturday, 8 a.m. – 4 p.m.

3. Protect your identity

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

Check your account regularly
• Get in the habit of checking your statements thoroughly. This is easy to do with our online 

services where you can check your transactions daily, anytime and virtually anywhere in the 
world. Visit My Card Account.

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

• Keep copies of your receipts and compare them to your statement
• Call our Customer Service Team as soon as possible if an unrecognised charge or charges 

appear on one of your online/paper statements

Keep your Card safe
• Never let anyone else use your Card
• Immediately sign the back of new Cards
• Always destroy old, expired cards by cutting them up
• Let us know immediately if you've lost your Card, or think it may be stolen. We will then be able 

to cancel the Card and prevent fraudulent transactions.

Protect your PIN
• Never keep your PIN in your wallet, purse or diary, or record it in a way that others could understand
• Do not tell anyone else your PIN
• Always try to cover your hand when entering your PIN at a terminal or ATM to prevent hidden 

cameras or others seeing your number

PIN code – additional information
• You may change your PIN code to a code of your choosing.
• You may also unblock your PIN Code by entering the correct PIN code.

The above services are free of charge and available in Hungary at any OTP Bank ATMs.

For more information, please refer to the document: SafeKey. Frequently Asked Questions.
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Védelmet nyújtunk az Ön számára, hogy bizalommal vásárolhasson.

Amikor Ön a kártyáját használja, nyilvánvalóan szeretné magát biztonságban érezni. Vásároljon 
az interneten, egy üzletben vagy bárhol máshol a világon, mi ugyanolyan komolyan vesszük az Ön 
biztonságát, mint Ön. A célunk, hogy Ön a világon bármely részén gondtalanul fizethessen 
kártyájáva. Nyugodt lehet: az American Expressnél az Ön biztonsága jó kezekben van.

Hogyan védjük Önt

1. Csalás elleni védelem 

A világon mindenhol nyugodtan használhatja kártyáját. Intelligens rendszereinknek, biztonságos fizetési 
eljárásainknak és csalás elleni védelmi garanciánknak köszönhetően Ön biztonságban érezheti magát.

Intelligens biztonság 
Intelligens biztonsági rendszereink állandó figyelemmel kísérik az Ön költési szokásait, észlelik 
a rendellenes tevékenységet, és segítenek megakadályozni a csalási kísérleteket. Az Ön számláját 
rendszeresen ellenőrizzük, és ha valami szokatlant észlelünk, azonnal kapcsolatba lépünk Önnel, 
hogy tisztázzuk, Ön végezte-e az adott vásárlást.

2. Vásárlások védelme

Minden lépésénél Ön mellett állunk
Bármit vásárol az interneten, egy itthoni vagy külföldi üzletben, a tranzakció feldolgozása minden 
esetben biztonságos fizetési rendszereinken keresztül zajlik. Más kártyákkal ellentétben ugyanis 
a mi tranzakcióinknak rendszerint csak három szereplője van: Ön, a kereskedő, és mi. 
Ebből következik, hogy ha probléma adódik, azt jó eséllyel azonnal észleljük, és gyorsan megoldjuk.

Helytelen összeget számítottak fel Önnek? Nem a saját tranzakcióját látja? Mi megoldjuk
Olykor előfordulhat, hogy a számlakivonatán olyan tétel szerepel, amelyet nem ismer fel, vagy amit 
vitatni szeretne. Ilyenkor elég, ha felhív minket, és mi kézbe vesszük az ügyet, hogy a szóban forgó 
költség eredetét tisztázzuk.

A háttérben több dolog is állhat:
• Lehet, hogy Ön törölte azt a rendelést, amelyre az adott terhelés vonatkozik
• Lehet, hogy olyan költségről van szó, amelyről Ön nem tudott, vagy olyan árucikkről, amelyet 

még nem szállítottak ki Önnek
• Előfordulhat, hogy ugyanaz a tranzakció többször is beterhelésre került Önnek
• Lehet, hogy a váratlan díjtétel az American Expresstől érkezett
• Lehet, hogy olyan előre rögzített tranzakcióról van szó, amelyről megfeledkezett

Bármi is az ok, csak hívjon minket, vagy küldjön elektronikus üzenetet, és mi megvizsgáljuk. Ilyen 
esetekben, a bejelentést követő 48 órán belül kapcsolatba lépünk Önnel, hogy a kérdését pontosítsuk.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig
Szombaton 8.00–16.00 óráig

3. SafeKey

Többszintű biztonság az Ön személyazonosságának ellenőrzésére
Az American Express SafeKey® a 3-D® Secure technológiát alkalmazza a csalások elleni védelemre, 
és így ellenőrzi, hogy a vásárlásokat valóban Ön hajtja-e végre. Ez egy egyszerű, gyors módszer, 
amely fejben tartandó jelszavak nélkül biztosít még kényelmesebb online vásárlást.

Hogyan működik?
A SafeKey a legmodernebb 3-D® Secure technológia segítségével akadályozza meg a csalásokat, és 
bizonyosodik meg arról, hogy valóban Ön fizet-e az American Express kártyával az internetes vásárlás 
során.

1. Amikor Ön egy SafeKey-partner kereskedőnél az interneten keresztül vásárol, a SafeKey egy
 felugró új ablakban egy egyedi, egyszer használatos kódot kér Öntől.

2. A kódot közvetlenül Önnek küldjük SMS-ben vagy e-mailben, arra az e-mail címre vagy 
telefonszámra, amely nyilvántartásunkban szerepel.

3. A vásárlás hitelesítése érdekében csak be kell írnia a kapott kódot.

Hogyan kapom meg a kódot?
Önnek csak annyi a teendője, hogy nálunk nyilvántartott elérhetőségeit naprakészen tartsa; a többi 
a mi dolgunk. Ezt követően, ha online fizetéskor látja a SafeKey logót, csak kövesse a megjelenő 
utasításokat a művelet sikeres végrehajtása érdekében.

Megjegyzés: A SafeKey az Ön vásárlási szokásai alapján bizonyos online vásárlások esetén dönthet úgy, 
hogy egyszerűsített protokoll szerint jár el. Ilyen esetekben a SafeKey nem feltétlenül kéri Önt a biztonsá-
gi kód megadására az online vásárlás során, de ilyenkor is ugyanolyan online védelmet nyújt.

Hol használhatom?
Összefogtunk a SafeKey-partner online kereskedőkkel annak érdekében, hogy még magasabb szintű 
védelmet nyújtsunk az online vásárlások során. Így amikor Ön az interneten vásárol, a SafeKeynek 
köszönhetően biztonságban érezheti magát.

4. Chip és PIN-kód

Nyugalom és kényelem jár a kártyákhoz
Chip & PIN biztonság – Önt védik a vásárlás során. A Chippel és PIN-kóddal is ellátott kártyák egy 
mikrochipet tartalmaznak az adatok biztonságos tárolása érdekében, így a csalók nehezebben 
tudnak visszaélni az Ön kártyájával.
A négy számjegyű PIN-kódot kizárólag Ön ismeri, és a személyes vásárlások során kell használnia 
a vásárlás hitelesítéséhez, a pénztári bizonylat szokásos aláírása helyett.

5. Adatbiztonság

Az Ön adatainak biztonsága nekünk ugyanolyan fontos, mint Önnek
Az American Express nagyra értékeli az Ön bizalmát, és tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. 
Adatvédelmi Szabályzatunkban is kiemelt szerepet kap ügyfeleink személyes adatainak védelme.

Hogyan használjuk az Öntől begyűjtött információt?
Az olyan helyzetekben, amikor az Ön által igényelt termékekből és szolgáltatásokból vagy a velünk való 
kapcsolatának jellegéből ez nem nyilvánvaló, minden esetben közöljük Önnel, hogy hogyan kezeljük az 
Ön személyes adatait. Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozóan (pl. hogy milyen adatokat gyűjtünk, 
kivel osztjuk meg és hogyan őrizzük azokat), további konkrét információkat találhat:

• Az Ön termékére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban, illetve
• Online Adatvédelmi Nyilatkozatunkban, amelyből online adatkezelési gyakorlatunkat is megismerheti.

Hogyan osztunk meg információt?
Az Ön személyes adatait csak abban az esetben osztjuk meg harmadik személyekkel, ha az termékek 
vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy a köztünk levő kapcsolat jellegéből ez következik, 
amennyiben erről előzetesen tájékoztattuk Önt vagy felhatalmazást kaptunk Öntől annak érdekében, 
hogy a csalás vagy bűncselekmény lehetőségét csökkentsük, vagy a törvény által engedélyezett 
egyéb célból.

Hogyan tároljuk és őrizzük az Ön adatait?
Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és a hozzáférést azokra korlátozzuk, akiknek az Ön személyes 
adataira kifejezetten szükségük van. Ebbe az Ön személyes adatainak védelme érdekében technikai 
és fizikai biztonsági óvintézkedések egyaránt beletartoznak. Ilyen óvintézkedések többek között 
a számítástechnikai védelmi megoldások, valamint a biztonságos fájlkezelés és a létesítménybiztonság. 
Továbbá lépéseket teszünk annak érdekében is, hogy a szükségtelenné vált személyes adatokat 
biztonságos módon semmisítsük meg.
A személyes adatok kezelésével összefüggő elkötelezettségünket megismerheti, ha az Adatvédelmi 
elveinkre mutató hivatkozásra kattint.

További lehetőségek az Ön biztonsága érdekében

1. Külföldi utazás

Bármerre is jár, mi vigyázunk Önre
Ha utazik, legyen az rövid vagy hosszabb utazás, mi mindent megteszünk azért, hogy Önt és 
kártyáját biztonságban tudjuk. Sőt, az Ön American Express kártyája éppenséggel az egyik 
leghasznosabb tárgy, amit utazásaira magával vihet. Még ha elvész vagy ellopják is, Önnek csak 
egy telefonhívásába kerül, és mi segítünk.

Sürgős kártyapótlás elvesztés esetén 
Amennyiben az Ön utazása alatt a kártyája elvész vagy azt ellopják, és ezt Ön jelzi felénk, úgy 
a lehető leghamarabb (többnyire két munkanapon belül) új kártyát juttatunk el Önhöz.
Ha kártyáját elveszti vagy ellopják, hívja ezt az éjjel-nappal hívható számot: +36 1 484 2639.

Global Assist Segítségnyújtási Szolgáltatás 
Az Ön kártyájához az Ön és családja részére egy felbecsülhetetlen, 24 órás telefonos segítségnyújtási 
szolgáltatás is tartozik, amely a világ bármely tájáról igénybe vehető*. Global Assist Segítségnyújtási 
Szolgáltatásunk keretében segítünk Önnek sürgős esetekben felkutatni elveszett poggyászát, illetve 
ügyvédet, tolmácsot vagy angolul beszélő orvost találni. Segítséget kérhet tőlünk orvosi recept 
továbbítása céljából, illetve üzenetet hagyhat nálunk valamely hozzátartozója számára, amit mi 
továbbítunk az érintettnek.

További információk
A vállalati kártyabirtokosoknak nyújtott előnyökről, így pl. a kiterjesztett Biztosítási feltételekről 
további részleteket az alábbi hivatkozásokon talál: 
americanexpress.hu/vallalatikartya (standard Vállalati Kártya esetén), illetve 
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

Globális segítségnyújtási szolgáltatással kapcsolatos információkérést, illetve kárigényt az alábbi 
telefonszámon lehet benyújtani: +43 1 316 70 822 (a hét minden napján, éjjel-nappal hívható 
segélyvonal).
Javasoljuk, hogy a váratlan eseményt követően haladéktalanul tegyen bejelentést, még mielőtt 
bármilyen egyéb lépést tenne.

Juttassa el hozzánk útitervét
Ha külföldre utazik, tudassa velünk még az utazás előtt, hogy milyen dátumokon mely országokba 
látogat, hogy fokozott figyelemmel tudjuk kísérni az Ön számláját. Ha az Ön által jelzett országokon 
és dátumokon kívüli költést észlelünk, azonnal közbelépünk, és megakadályozzuk az esetleges 
visszaéléseket.

* Nem minden szolgáltatás vehető igénybe minden helyszínen, illetve ezeket helyi jogszabályok korlátozhatják.

Ez az ismertető általános áttekintést nyújt a biztosítás által lefedett esetek köréről. A részletekre vonatkozóan olvassa el a Biztosítási feltételeket:
americanexpress.hu/vallalatikartya (Zöld Kártya esetén), illetve americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

2. Legyen biztonságban az interneten is 
10 javaslat a biztonságos online vásárláshoz

1. Ha olyan online kereskedőnél vásárol, akit nem ismer, kezdje egy kis ellenőrzéssel. Nézzen utána a 
kereskedő postacímének és telefonszámának, és ellenőrizze, hogy azok valóban érvényes adatok-e.

2. Ne válaszoljon olyan cégektől érkező kéretlen elektronikus üzenetekre, amelyek feladóját nem ismeri.
3. Mielőtt kártyaadatait az interneten megadja, ellenőrizze, hogy biztonságos-e az adott weboldal. 

Erre három különböző mód is létezik:
a. Amikor Ön egy weboldalon bejelentkezik vagy regisztrál, a böngésző címsorában egy lakat 

szimbólumnak kell látszania. Figyeljen rá, hogy a lakat ne magán a weboldalon jelenlen meg, 
mert ez valószínűleg egy visszaélési kísérletre utal.

b. A weboldal címének úgy kell kezdődnie, hogy „https://”. Az „s” a „secure” (biztonságos) 
szóra utal.

c. Ha Ön az adott böngésző legfrissebb verzióját használja, úgy a weboldal címsora vagy neve 
halványzöld alapon jelenik meg.

4. Egyes weboldalak külső fizetési szolgáltatók weboldalaira irányíthatják Önt. Fizetés előtt 
győződjön meg arról, hogy biztonságosak ezek az oldalak.

5. Bizonyos oldalak a fokozottabb biztonság érdekében jelszó megadását igénylik; a választott 
jelszavakat jól jegyezze és őrizze meg.

6. Ha magánszemélynek fizet, soha ne utalja a pénzt közvetlenül az illető banki folyószámlájára, 
hanem használjon biztonságos fizetési módot, ahol a pénz két elektronikus számla között mozog.

7. Olvassa el az eladó adatvédelmi és pénz-visszafizetési szabályzatát.
8. Ha egy oldalra bejelentkezett vagy személyes adataival regisztrált, a tevékenység végeztével 

mindig jelentkezzen ki. Adatainak védelméhez nem elegendő, ha csupán bezárja a böngészőt.
9. Vásárlás után gondosan ellenőrizze számlakivonatát, hogy a megfelelő összeget vonták-e le, és 

ha bármilyen gyanús dolgot lát, haladéktalanul jelezze felénk.
10. Mielőtt használja az internetet, ellenőrizze, hogy gépén a legfrissebb, vírusok/kémprogramok 

elleni szoftver, illetve tűzfalszoftver van-e telepítve.

Adathalászat
Az adathalászat egy elterjedt internetes csalási forma, amikor a csalók olyan álcázott e-mailt 
küldenek, amely úgy tűnik, mintha egy banktól, hitelkártyacégtől vagy más megbízható szervezettől 
érkezne. Általában arra próbálják rávenni a címzettet, hogy kattintson a levél egyik hivatkozására, 
legtöbbször azzal az indokkal, hogy a fiókja zárolásának megakadályozása érdekében frissítse 
jelszavát. Ha Ön rákattint a hivatkozásra, egy olyan oldalra irányítják, amely valódinak tűnik, de 
valójában hamis, és amely arra próbálja Önt rávenni, hogy személyes adatait (pl. bejelentkezési 
adatait, jelszavát, számlaszámát stb.) megadja.
Amennyiben olyan e-mailt kap, amely az American Expresstől érkezőnek tünteti fel magát, és 
amely gyanúsnak tűnik Önnek, kérjük, továbbítsa azt az UKemailfraud@americanexpress.com 
címre. Kérjük, hogy az e-mailben ne adja meg kártyaszámát!
Ha úgy véli, valaki visszaélt az Ön American Express számlaadataival, kérjük, haladéktalanul 
értesítse az American Expresst, és hívja a kártya hátoldalán található telefonszámot.

Mire kell vigyázni 
Maga az e-mail úgy tűnhet, mintha csakugyan a feltüntetett feladótól érkezett volna. A hamis 
e-mailek gyakran (de nem mindig) felismerhetők az alábbi jelekről:

• A küldő e-mail címe nem egyezik meg a valódi szervezet webcímével.
• Az e-mailt teljesen más e-mail címről, akár egy ingyenes webmail címről küldték.
• Az e-mail megszólításában nem az Ön neve szerepel, hanem egy általános megszólítás, pl. 

„Tisztelt Ügyfelünk”.
• Arra próbálják Önt rávenni, hogy sürgősen cselekedjék, pl. ha valamit nem tesz meg azonnal, 

törlik vagy felfüggesztik a számláját.
• Az e-mail személyes adatokat, pl. felhasználónevet, jelszót vagy számlaszámot kér Öntől.

Hogyan védekezhet az adathalászat ellen
• Ismeretlen személynek vagy szervezetnek soha ne adja meg a kártyaszámát, a kártyabiztonsági 

kódot, a PIN-kódot vagy a jelszót
• Óvakodjon az olyan személyektől, akik telefonon vagy e-mailben lépnek kapcsolatba Önnel, és 

biztonsági adatokat kérnek Öntől. Ha nem tudja, ki hívta fel Önt, a kártya hátoldalán lévő 
telefonszámon hívja az American Expresst.

• Ha az American Express® felhívja Önt, köteles meggyőződni az Ön személyazonosságáról. 
Ha mi hívjuk Önt, a biztonsági kérdésekre csakis részleges választ kérünk Öntől.

• Rendszeresen frissítse vírusvédelmét és tűzfalát, és mindig töltse le operációs rendszerének 
biztonsági frissítéseit, hogy a csalók ne férhessenek hozzá az Ön adataihoz a számítógépén 
keresztül.

• Soha ne nyisson meg olyan e-mailt, amely spamnek tűnik.
• Ne válaszoljon az ismeretlen feladóktól érkező e-mailekre, és ne nyissa meg az azokhoz 

csatolt fájlokat.
• Egyes internetbiztonsági szolgáltatók weboldalukon listát tesznek közzé a spameket és csaló 

e-maileket küldő webhelyekről; ha gyanús e-mailt kap, ellenőrizze, hogy a feladó nem szerepel-e 
az ilyen listákon.

• A legtöbb levelezőprogram beépített spamszűrővel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy ez Önnél be legyen 
kapcsolva.

• Gondolkodjon, mielőtt rákattintana az ismeretlen feladóktól érkező levelekben valamilyen 
hivatkozásra. Ehelyett vigye az egérmutatót a hivatkozás fölé, hogy lássa, hova mutat valójában 
az adott hivatkozás. Ha az így látható cím nem egyezik azzal, ami a hivatkozás szövegében 
szerepel, ne kattintson rá.

• A legtöbb spam- és levélszemétszűrőben beállítható, hogy a megbízható forrásból jövő 
üzeneteket átengedje, a nem megbízhatóakat pedig blokkolja.

• Ha webmail szolgáltatót választ (pl. Gmail, Hotmail vagy Yahoo! Mail), olyat válasszon, amelyik 
rendelkezik spamszűréssel, és ügyeljen rá, hogy azt mindig tartsa bekapcsolva.

Személyazonosság-lopás 
A személyazonosság-lopás olyan csalási forma, amikor valaki anyagi haszonszerzés céljából az Ön 
nevével vagy személyi adataival nyit új fiókot, vagy veszi át az irányítást egy meglévő fiók fölött. 
A kellemetlenségeken és az esetleges költségeken túl ez a visszaélés még az Ön hitelbesorolását is 
ronthatja, aminek következtében a probléma tisztázásáig Ön nehezebben juthat kölcsönhöz, 
hitelkártyához vagy jelzáloghoz.

Hogyan védekezhet a személyazonosság-lopás ellen
• Személyes adatait és dokumentumait őrizze gondosan – ezen adatok birtokában valaki 

könnyen ellophatja az Ön személyazonosságát
• Semmisítse meg a pénzügyi szolgáltatóktól és közműcégektől származó bizalmas leveleit, ha 

már nincs rájuk szüksége

Online csalások
Legyen éber, ha csaló szándékúnak látszó e-mailt vagy telefonhívást kap
Az American Express soha nem kér Öntől bizalmas számlaadatokat e-mailben vagy telefonon. 
Ha azonban felhívjuk Önt, felteszünk Önnek néhány biztonsági kérdést a számlájára vonatkozóan, 
hogy meggyőződjünk az Ön személyazonosságáról. Ha mi hívjuk Önt, az ilyen kérdésekre csakis 
részleges választ kérünk Öntől.
Ha bármilyen kétség merül fel Önben arra vonatkozóan, hogy a hívás valóban tőlünk érkezik, hívja 
a folyószámla-kivonatán vagy a bankkártyáján lévő telefonszámot.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig
Szombaton 8.00–16.00 óráig

3. Védje személyazonosságát

Néhány egyszerű lépés a csalások megakadályozására
Néhány egyszerű lépéssel Ön is megelőzheti, hogy csalás áldozatává váljon.

Rendszeresen ellenőrizze számláját
• Szokjon rá, hogy rendszeresen átnézi számlakivonatait. Ez online szolgáltatásaink segítségével 

igen egyszerűen elvégezhető, mivel így napi szinten bármikor, gyakorlatilag a világ bármely 
pontjáról ellenőrizheti tranzakcióit. Látogasson el a My Card Account oldalra.

• Váltson papírmentes számlakivonatra, és kövesse számláját az interneten. Ha kiküszöböli 
a postai kézbesítési láncon áthaladó, illetve nem megfelelően megsemmisített papíralapú 
számlakivonatokat, elejét veheti a személyazonosság-lopásoknak.

• Őrizze meg a bizonylatok egy-egy példányát, és vesse össze azokat a számlakivonat adataival
• Ha ismeretlen díjtételt vagy díjtételeket észlel online vagy papíralapú számlakivonatán, 

haladéktalanul hívja kártyakibocsátóját

Tartsa kártyáját biztos helyen
• Soha ne adja kölcsön a kártyát senkinek
• Az új kártyát a hátoldalán azonnal írja alá
• A régi, lejárt kártyát kettévágással semmisítse meg
• Ha elvesztette a kártyáját, vagy úgy véli, hogy ellopták, arról azonnal értesítsen minket. 

Ez esetben mi érvényteleníteni tudjuk a kártyáját, és megakadályozzuk a jogtalan tranzakciókat.

Védje PIN-kódját
•  Soha ne tartsa PIN-kódját a pénztárcájában, retiküljében vagy határidőnaplójában, illetve ne írja 

fel mások számára is érthető módon
•  Senkinek se árulja el a PIN-kódját
•  Ha egy banki terminálnál vagy készpénzkiadó automatánál (ATM) begépeli a PIN-kódot, mindig 

takarja el a másik kezével, hogy a rejtett kamerák vagy más személyek ne láthassák a kódot

PIN-kód – további információk
• PIN kódját Ön is megválaszthatja
• Lezárt PIN-kódját a helyes PIN megadásával feloldhatja

Fenti szolgáltatásokat Magyarországon az OTP Bank által üzemeltetett készpénzkiadó 
automatáknál (ATM) díjmentesen elvégezheti.

További információkat az alábbi dokumentumban talál: SafeKey. Gyakran Ismétlődő Kérdések.
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Keeping you protected so you can shop with confidence

When you’re using your Card – you just want to feel safe and secure. Whether you’re shopping 
online or in-store, around the corner or around the world, we take your security as seriously as you 
do. Which means you can enjoy worry-free shopping all over the world. Rest assured, with 
American Express you’re in safe hands.

How we protect you

1. Fraud Protection 

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

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

2. Shopping Protection

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

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

There could be many reasons:
• You might have cancelled the order that the transaction relates to
• There might be a charge you weren’t expecting, or a charge for a product you still haven’t received
• You may have been billed more than once for the same transaction
• You may have received an unexpected charge from American Express
• There may be a transaction recorded that you have no recollection of

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

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 8 p.m.,
Saturday, 8 a.m. – 4 p.m.

3. SafeKey

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

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

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

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

3. Simply enter the code to verify your transaction.

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

NB. SafeKey is able to identify some online purchases as eligible for an express journey based on 
your previous purchase history. In this instance SafeKey may not ask you to enter a one-time code 
during an online purchase but will still give you the same online security.

Where can I use it?
We've joined forces with participating online retailers to offer you this improved level of online 
shopping protection. So when you shop online you can relax and spend in confidence with SafeKey.

4. Chip and PIN

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

5. Privacy

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

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

• Within our Privacy Notice specific to your product; and
• Through our Online Privacy Statement which informs you about our online practices.

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

How do we keep and safeguard your information?
We keep your personal data confidential and limit access to your personal data to those who 
specifically need it. This includes using both technical and physical security measures to protect your 
personal information. These measures include computer safeguards and secured files and facilities. 
We also take steps to securely destroy personal data once it is no longer needed.
To learn more about our commitment to privacy, click the link to view our Data Protection and 
Privacy Principles.

Additional ways you can protect yourself

1. Travelling abroad 

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

Emergency Card replacement
If you and your Card part company on your travels – whether through loss or theft – we'll get a 
replacement to you as soon as we possibly can (often within two working days).
If your Card is lost or stolen, call +36 1 484 2639 (available 24/7).

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

Further information
For further details about all the benefits available to Corporate Green Cardmembers including the 
full set of improved Insurance Terms and Conditions, simply visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

For Global Assistance Service, to obtain complete information on the Insurance or to report a 
claim, please call: +43 1 316 70 822 (24/7 hotline).
Contact is recommended immediately after the accident occurs, prior to taking any further action.

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

* Not all services are available in all locations and are subject to local laws. 

This brochure provides a general overview of the range of insurance cover. For the detailed Insurance Policy Terms and Conditions, please visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

2. Staying safe online 

Top 10 tips to keep you safe when you shop online
1. If you are shopping with an unfamiliar online retailer, do a few checks about them. 

Find and verify a physical address and telephone contact details.
2. Do not reply to unsolicited emails from companies you don’t recognise.
3. Before entering your Card details online, ensure that the page is secure, in three ways:

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

b. The web address should begin with ‘https://’. The‘s’ stands for ‘secure’.
c. If using the latest version of your browser, the address bar or the name of the site owner may 

have a green tint.
4. Some websites may redirect you to a third-party payment service Ensure that these sites are 

secure before you make your payment.
5. Safeguard and remember the password you have chosen for the extra verification services 

used on some websites.
6. When making a payment to an individual, never transfer the money directly into their bank 

account but use a secure payment method where money is transferred between two electronic 
accounts.

7. Check sellers’ privacy policy and returns policy.
8. Always log out of sites into which you have logged in or registered details. Simply closing your 

browser is not enough to ensure privacy.
9. Check your card statements carefully after shopping to ensure that the correct amount has 

been debited, and contact us straightaway if you find anything suspicious.
10. Ensure you have effective and updated antivirus/antispyware software and firewall running 

before you go online.

Phishing
Phishing is a common scam where fraudsters send emails pretending to come from a bank, credit 
card company or other trusted organisation. They usually try to trick you into clicking on a link to 
go to the site (often to update your password to avoid your account being suspended). If you click 
the link in the email you’ll actually be taken to a website that looks genuine – but is actually a fake 
site designed to trick you into entering personal information such as log-in details, password, 
account number, etc.
If you receive an email relating to American Express that you believe could be fraudulent, immediately 
forward it to UKemailfraud@americanexpress.com. Please do not include your account number in 
the email.
If you feel your American Express account information has been compromised, please contact 
American Express immediately by calling the number on the back of your Card.

What to look out for 
The email itself can also look as if it comes from a genuine source. Fake emails can often (but not 
always) be spotted in the following ways:

• The sender’s email address is different from the real organisation’s website address.
• The email is sent from a completely different address or a free webmail address.
• The email does not use your proper name, but uses a non-specific greeting such as “Dear customer”.
• They want you to act urgently – i.e. that unless you do something right away, your account may 

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

How to protect yourself from phishing
• Never release your Card number, Card security code, PIN or password to an unknown person 

or organisation.
• Beware of anyone calling or emailing you and requesting security information. If you are unsure 

about the identity of a caller, phone American Express using the number on your Card or statement.
• American Express® is obliged to identify you when calling you. If we call you we will normally ask 

only for partial answers to security questions.
• Keep your anti-virus software, firewall and security patches up-to-date to prevent fraudsters 

accessing your details via your computer.
• Do not open emails which you suspect as being spam.
• Do not respond to emails from unknown sources or open their attachments.
• If you are suspicious of an email, you can check if it is on a list of known spam and scam emails 

that some internet security vendors feature on their websites.
• Most email clients come with spam filtering as standard. Ensure yours is switched on.
• Think before you click on links in emails from unknown sources. Instead, roll your mouse pointer 

over the link to reveal its true destination. Beware if this is different from what is displayed in the 
text of the link from the email.

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

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

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

How to protect yourself from identity theft
• Safeguard all your personal information and documents – this information can be used to steal 

your identity
• Shred any sensitive information from financial organisations or utility companies when no 

longer needed

Online scams
Be alert for bogus emails and phone calls 
American Express will never ask for sensitive account details by email or phone. However, if we call 
you, we will ask a few security questions relating to your account, so we can be sure who you are. 
If we call you we will normally ask only for partial answers to these questions.
If you are at all in doubt about whether the email or call is genuine, contact us using the phone 
number on your statement or Card.

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 8 p.m.,
Saturday, 8 a.m. – 4 p.m.

3. Protect your identity

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

Check your account regularly
• Get in the habit of checking your statements thoroughly. This is easy to do with our online 

services where you can check your transactions daily, anytime and virtually anywhere in the 
world. Visit My Card Account.

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

• Keep copies of your receipts and compare them to your statement
• Call our Customer Service Team as soon as possible if an unrecognised charge or charges 

appear on one of your online/paper statements

Keep your Card safe
• Never let anyone else use your Card
• Immediately sign the back of new Cards
• Always destroy old, expired cards by cutting them up
• Let us know immediately if you've lost your Card, or think it may be stolen. We will then be able 

to cancel the Card and prevent fraudulent transactions.

Protect your PIN
• Never keep your PIN in your wallet, purse or diary, or record it in a way that others could understand
• Do not tell anyone else your PIN
• Always try to cover your hand when entering your PIN at a terminal or ATM to prevent hidden 

cameras or others seeing your number

PIN code – additional information
• You may change your PIN code to a code of your choosing.
• You may also unblock your PIN Code by entering the correct PIN code.

The above services are free of charge and available in Hungary at any OTP Bank ATMs.

For more information, please refer to the document: SafeKey. Frequently Asked Questions.
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Védelmet nyújtunk az Ön számára, hogy bizalommal vásárolhasson.

Amikor Ön a kártyáját használja, nyilvánvalóan szeretné magát biztonságban érezni. Vásároljon 
az interneten, egy üzletben vagy bárhol máshol a világon, mi ugyanolyan komolyan vesszük az Ön 
biztonságát, mint Ön. A célunk, hogy Ön a világon bármely részén gondtalanul fizethessen 
kártyájáva. Nyugodt lehet: az American Expressnél az Ön biztonsága jó kezekben van.

Hogyan védjük Önt

1. Csalás elleni védelem

A világon mindenhol nyugodtan használhatja kártyáját. Intelligens rendszereinknek, biztonságos fizetési 
eljárásainknak és csalás elleni védelmi garanciánknak köszönhetően Ön biztonságban érezheti magát.

Intelligens biztonság 
Intelligens biztonsági rendszereink állandó figyelemmel kísérik az Ön költési szokásait, észlelik 
a rendellenes tevékenységet, és segítenek megakadályozni a csalási kísérleteket. Az Ön számláját 
rendszeresen ellenőrizzük, és ha valami szokatlant észlelünk, azonnal kapcsolatba lépünk Önnel, 
hogy tisztázzuk, Ön végezte-e az adott vásárlást.

2. Vásárlások védelme

Minden lépésénél Ön mellett állunk
Bármit vásárol az interneten, egy itthoni vagy külföldi üzletben, a tranzakció feldolgozása minden 
esetben biztonságos fizetési rendszereinken keresztül zajlik. Más kártyákkal ellentétben ugyanis 
a mi tranzakcióinknak rendszerint csak három szereplője van: Ön, a kereskedő, és mi. 
Ebből következik, hogy ha probléma adódik, azt jó eséllyel azonnal észleljük, és gyorsan megoldjuk.

Helytelen összeget számítottak fel Önnek? Nem a saját tranzakcióját látja? Mi megoldjuk
Olykor előfordulhat, hogy a számlakivonatán olyan tétel szerepel, amelyet nem ismer fel, vagy amit 
vitatni szeretne. Ilyenkor elég, ha felhív minket, és mi kézbe vesszük az ügyet, hogy a szóban forgó 
költség eredetét tisztázzuk.

A háttérben több dolog is állhat:
• Lehet, hogy Ön törölte azt a rendelést, amelyre az adott terhelés vonatkozik
• Lehet, hogy olyan költségről van szó, amelyről Ön nem tudott, vagy olyan árucikkről, amelyet 

még nem szállítottak ki Önnek
• Előfordulhat, hogy ugyanaz a tranzakció többször is beterhelésre került Önnek
• Lehet, hogy a váratlan díjtétel az American Expresstől érkezett
• Lehet, hogy olyan előre rögzített tranzakcióról van szó, amelyről megfeledkezett

Bármi is az ok, csak hívjon minket, vagy küldjön elektronikus üzenetet, és mi megvizsgáljuk. Ilyen 
esetekben, a bejelentést követő 48 órán belül kapcsolatba lépünk Önnel, hogy a kérdését pontosítsuk.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig
Szombaton 8.00–16.00 óráig

3. SafeKey

Többszintű biztonság az Ön személyazonosságának ellenőrzésére
Az American Express SafeKey® a 3-D® Secure technológiát alkalmazza a csalások elleni védelemre, 
és így ellenőrzi, hogy a vásárlásokat valóban Ön hajtja-e végre. Ez egy egyszerű, gyors módszer, 
amely fejben tartandó jelszavak nélkül biztosít még kényelmesebb online vásárlást.

Hogyan működik?
A SafeKey a legmodernebb 3-D® Secure technológia segítségével akadályozza meg a csalásokat, és 
bizonyosodik meg arról, hogy valóban Ön fizet-e az American Express kártyával az internetes vásárlás 
során.

1. Amikor Ön egy SafeKey-partner kereskedőnél az interneten keresztül vásárol, a SafeKey egy
 felugró új ablakban egy egyedi, egyszer használatos kódot kér Öntől.

2. A kódot közvetlenül Önnek küldjük SMS-ben vagy e-mailben, arra az e-mail címre vagy 
telefonszámra, amely nyilvántartásunkban szerepel.

3. A vásárlás hitelesítése érdekében csak be kell írnia a kapott kódot.

Hogyan kapom meg a kódot?
Önnek csak annyi a teendője, hogy nálunk nyilvántartott elérhetőségeit naprakészen tartsa; a többi 
a mi dolgunk. Ezt követően, ha online fizetéskor látja a SafeKey logót, csak kövesse a megjelenő 
utasításokat a művelet sikeres végrehajtása érdekében.

Megjegyzés: A SafeKey az Ön vásárlási szokásai alapján bizonyos online vásárlások esetén dönthet úgy, 
hogy egyszerűsített protokoll szerint jár el. Ilyen esetekben a SafeKey nem feltétlenül kéri Önt a biztonsá-
gi kód megadására az online vásárlás során, de ilyenkor is ugyanolyan online védelmet nyújt.

Hol használhatom?
Összefogtunk a SafeKey-partner online kereskedőkkel annak érdekében, hogy még magasabb szintű 
védelmet nyújtsunk az online vásárlások során. Így amikor Ön az interneten vásárol, a SafeKeynek 
köszönhetően biztonságban érezheti magát.

4. Chip és PIN-kód

Nyugalom és kényelem jár a kártyákhoz
Chip & PIN biztonság – Önt védik a vásárlás során. A Chippel és PIN-kóddal is ellátott kártyák egy 
mikrochipet tartalmaznak az adatok biztonságos tárolása érdekében, így a csalók nehezebben 
tudnak visszaélni az Ön kártyájával.
A négy számjegyű PIN-kódot kizárólag Ön ismeri, és a személyes vásárlások során kell használnia 
a vásárlás hitelesítéséhez, a pénztári bizonylat szokásos aláírása helyett.

5. Adatbiztonság

Az Ön adatainak biztonsága nekünk ugyanolyan fontos, mint Önnek
Az American Express nagyra értékeli az Ön bizalmát, és tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. 
Adatvédelmi Szabályzatunkban is kiemelt szerepet kap ügyfeleink személyes adatainak védelme.

Hogyan használjuk az Öntől begyűjtött információt?
Az olyan helyzetekben, amikor az Ön által igényelt termékekből és szolgáltatásokból vagy a velünk való 
kapcsolatának jellegéből ez nem nyilvánvaló, minden esetben közöljük Önnel, hogy hogyan kezeljük az 
Ön személyes adatait. Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozóan (pl. hogy milyen adatokat gyűjtünk, 
kivel osztjuk meg és hogyan őrizzük azokat), további konkrét információkat találhat:

• Az Ön termékére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban, illetve
• Online Adatvédelmi Nyilatkozatunkban, amelyből online adatkezelési gyakorlatunkat is megismerheti.

Hogyan osztunk meg információt?
Az Ön személyes adatait csak abban az esetben osztjuk meg harmadik személyekkel, ha az termékek 
vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy a köztünk levő kapcsolat jellegéből ez következik, 
amennyiben erről előzetesen tájékoztattuk Önt vagy felhatalmazást kaptunk Öntől annak érdekében, 
hogy a csalás vagy bűncselekmény lehetőségét csökkentsük, vagy a törvény által engedélyezett 
egyéb célból.

Hogyan tároljuk és őrizzük az Ön adatait?
Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és a hozzáférést azokra korlátozzuk, akiknek az Ön személyes
adataira kifejezetten szükségük van. Ebbe az Ön személyes adatainak védelme érdekében technikai 
és fizikai biztonsági óvintézkedések egyaránt beletartoznak. Ilyen óvintézkedések többek között 
a számítástechnikai védelmi megoldások, valamint a biztonságos fájlkezelés és a létesítménybiztonság.
Továbbá lépéseket teszünk annak érdekében is, hogy a szükségtelenné vált személyes adatokat 
biztonságos módon semmisítsük meg.
A személyes adatok kezelésével összefüggő elkötelezettségünket megismerheti, ha az Adatvédelmi 
elveinkre mutató hivatkozásra kattint.

További lehetőségek az Ön biztonsága érdekében

1. Külföldi utazás

Bármerre is jár, mi vigyázunk Önre
Ha utazik, legyen az rövid vagy hosszabb utazás, mi mindent megteszünk azért, hogy Önt és 
kártyáját biztonságban tudjuk. Sőt, az Ön American Express kártyája éppenséggel az egyik 
leghasznosabb tárgy, amit utazásaira magával vihet. Még ha elvész vagy ellopják is, Önnek csak 
egy telefonhívásába kerül, és mi segítünk.

Sürgős kártyapótlás elvesztés esetén
Amennyiben az Ön utazása alatt a kártyája elvész vagy azt ellopják, és ezt Ön jelzi felénk, úgy 
a lehető leghamarabb (többnyire két munkanapon belül) új kártyát juttatunk el Önhöz.
Ha kártyáját elveszti vagy ellopják, hívja ezt az éjjel-nappal hívható számot: +36 1 484 2639.

Global Assist Segítségnyújtási Szolgáltatás
Az Ön kártyájához az Ön és családja részére egy felbecsülhetetlen, 24 órás telefonos segítségnyújtási 
szolgáltatás is tartozik, amely a világ bármely tájáról igénybe vehető*. Global Assist Segítségnyújtási 
Szolgáltatásunk keretében segítünk Önnek sürgős esetekben felkutatni elveszett poggyászát, illetve 
ügyvédet, tolmácsot vagy angolul beszélő orvost találni. Segítséget kérhet tőlünk orvosi recept 
továbbítása céljából, illetve üzenetet hagyhat nálunk valamely hozzátartozója számára, amit mi 
továbbítunk az érintettnek.

További információk
A vállalati kártyabirtokosoknak nyújtott előnyökről, így pl. a kiterjesztett Biztosítási feltételekről 
további részleteket az alábbi hivatkozásokon talál: 
americanexpress.hu/vallalatikartya (standard Vállalati Kártya esetén), illetve 
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

Globális segítségnyújtási szolgáltatással kapcsolatos információkérést, illetve kárigényt az alábbi 
telefonszámon lehet benyújtani: +43 1 316 70 822 (a hét minden napján, éjjel-nappal hívható 
segélyvonal).
Javasoljuk, hogy a váratlan eseményt követően haladéktalanul tegyen bejelentést, még mielőtt 
bármilyen egyéb lépést tenne.

Juttassa el hozzánk útitervét
Ha külföldre utazik, tudassa velünk még az utazás előtt, hogy milyen dátumokon mely országokba 
látogat, hogy fokozott figyelemmel tudjuk kísérni az Ön számláját. Ha az Ön által jelzett országokon 
és dátumokon kívüli költést észlelünk, azonnal közbelépünk, és megakadályozzuk az esetleges 
visszaéléseket.

* Nem minden szolgáltatás vehető igénybe minden helyszínen, illetve ezeket helyi jogszabályok korlátozhatják.

Ez az ismertető általános áttekintést nyújt a biztosítás által lefedett esetek köréről. A részletekre vonatkozóan olvassa el a Biztosítási feltételeket:
americanexpress.hu/vallalatikartya (Zöld Kártya esetén), illetve americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

2. Legyen biztonságban az interneten is
10 javaslat a biztonságos online vásárláshoz

1. Ha olyan online kereskedőnél vásárol, akit nem ismer, kezdje egy kis ellenőrzéssel. Nézzen utána a 
kereskedő postacímének és telefonszámának, és ellenőrizze, hogy azok valóban érvényes adatok-e.

2. Ne válaszoljon olyan cégektől érkező kéretlen elektronikus üzenetekre, amelyek feladóját nem ismeri.
3. Mielőtt kártyaadatait az interneten megadja, ellenőrizze, hogy biztonságos-e az adott weboldal. 

Erre három különböző mód is létezik:
a. Amikor Ön egy weboldalon bejelentkezik vagy regisztrál, a böngésző címsorában egy lakat 

szimbólumnak kell látszania. Figyeljen rá, hogy a lakat ne magán a weboldalon jelenlen meg, 
mert ez valószínűleg egy visszaélési kísérletre utal.

b. A weboldal címének úgy kell kezdődnie, hogy „https://”. Az „s” a „secure” (biztonságos) 
szóra utal.

c. Ha Ön az adott böngésző legfrissebb verzióját használja, úgy a weboldal címsora vagy neve 
halványzöld alapon jelenik meg.

4. Egyes weboldalak külső fizetési szolgáltatók weboldalaira irányíthatják Önt. Fizetés előtt 
győződjön meg arról, hogy biztonságosak ezek az oldalak.

5. Bizonyos oldalak a fokozottabb biztonság érdekében jelszó megadását igénylik; a választott 
jelszavakat jól jegyezze és őrizze meg.

6. Ha magánszemélynek fizet, soha ne utalja a pénzt közvetlenül az illető banki folyószámlájára, 
hanem használjon biztonságos fizetési módot, ahol a pénz két elektronikus számla között mozog.

7. Olvassa el az eladó adatvédelmi és pénz-visszafizetési szabályzatát.
8. Ha egy oldalra bejelentkezett vagy személyes adataival regisztrált, a tevékenység végeztével 

mindig jelentkezzen ki. Adatainak védelméhez nem elegendő, ha csupán bezárja a böngészőt.
9. Vásárlás után gondosan ellenőrizze számlakivonatát, hogy a megfelelő összeget vonták-e le, és 

ha bármilyen gyanús dolgot lát, haladéktalanul jelezze felénk.
10. Mielőtt használja az internetet, ellenőrizze, hogy gépén a legfrissebb, vírusok/kémprogramok 

elleni szoftver, illetve tűzfalszoftver van-e telepítve.

Adathalászat
Az adathalászat egy elterjedt internetes csalási forma, amikor a csalók olyan álcázott e-mailt 
küldenek, amely úgy tűnik, mintha egy banktól, hitelkártyacégtől vagy más megbízható szervezettől
érkezne. Általában arra próbálják rávenni a címzettet, hogy kattintson a levél egyik hivatkozására, 
legtöbbször azzal az indokkal, hogy a fiókja zárolásának megakadályozása érdekében frissítse 
jelszavát. Ha Ön rákattint a hivatkozásra, egy olyan oldalra irányítják, amely valódinak tűnik, de 
valójában hamis, és amely arra próbálja Önt rávenni, hogy személyes adatait (pl. bejelentkezési 
adatait, jelszavát, számlaszámát stb.) megadja.
Amennyiben olyan e-mailt kap, amely az American Expresstől érkezőnek tünteti fel magát, és 
amely gyanúsnak tűnik Önnek, kérjük, továbbítsa azt az UKemailfraud@americanexpress.com
címre. Kérjük, hogy az e-mailben ne adja meg kártyaszámát!
Ha úgy véli, valaki visszaélt az Ön American Express számlaadataival, kérjük, haladéktalanul 
értesítse az American Expresst, és hívja a kártya hátoldalán található telefonszámot.

Mire kell vigyázni 
Maga az e-mail úgy tűnhet, mintha csakugyan a feltüntetett feladótól érkezett volna. A hamis 
e-mailek gyakran (de nem mindig) felismerhetők az alábbi jelekről:

• A küldő e-mail címe nem egyezik meg a valódi szervezet webcímével.
• Az e-mailt teljesen más e-mail címről, akár egy ingyenes webmail címről küldték.
• Az e-mail megszólításában nem az Ön neve szerepel, hanem egy általános megszólítás, pl. 

„Tisztelt Ügyfelünk”.
• Arra próbálják Önt rávenni, hogy sürgősen cselekedjék, pl. ha valamit nem tesz meg azonnal, 

törlik vagy felfüggesztik a számláját.
• Az e-mail személyes adatokat, pl. felhasználónevet, jelszót vagy számlaszámot kér Öntől.

Hogyan védekezhet az adathalászat ellen
• Ismeretlen személynek vagy szervezetnek soha ne adja meg a kártyaszámát, a kártyabiztonsági 

kódot, a PIN-kódot vagy a jelszót
• Óvakodjon az olyan személyektől, akik telefonon vagy e-mailben lépnek kapcsolatba Önnel, és 

biztonsági adatokat kérnek Öntől. Ha nem tudja, ki hívta fel Önt, a kártya hátoldalán lévő 
telefonszámon hívja az American Expresst.

• Ha az American Express® felhívja Önt, köteles meggyőződni az Ön személyazonosságáról. 
Ha mi hívjuk Önt, a biztonsági kérdésekre csakis részleges választ kérünk Öntől.

• Rendszeresen frissítse vírusvédelmét és tűzfalát, és mindig töltse le operációs rendszerének 
biztonsági frissítéseit, hogy a csalók ne férhessenek hozzá az Ön adataihoz a számítógépén 
keresztül.

• Soha ne nyisson meg olyan e-mailt, amely spamnek tűnik.
• Ne válaszoljon az ismeretlen feladóktól érkező e-mailekre, és ne nyissa meg az azokhoz 

csatolt fájlokat.
• Egyes internetbiztonsági szolgáltatók weboldalukon listát tesznek közzé a spameket és csaló 

e-maileket küldő webhelyekről; ha gyanús e-mailt kap, ellenőrizze, hogy a feladó nem szerepel-e 
az ilyen listákon.

• A legtöbb levelezőprogram beépített spamszűrővel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy ez Önnél be legyen 
kapcsolva.

• Gondolkodjon, mielőtt rákattintana az ismeretlen feladóktól érkező levelekben valamilyen 
hivatkozásra. Ehelyett vigye az egérmutatót a hivatkozás fölé, hogy lássa, hova mutat valójában 
az adott hivatkozás. Ha az így látható cím nem egyezik azzal, ami a hivatkozás szövegében 
szerepel, ne kattintson rá.

• A legtöbb spam- és levélszemétszűrőben beállítható, hogy a megbízható forrásból jövő 
üzeneteket átengedje, a nem megbízhatóakat pedig blokkolja.

• Ha webmail szolgáltatót választ (pl. Gmail, Hotmail vagy Yahoo! Mail), olyat válasszon, amelyik 
rendelkezik spamszűréssel, és ügyeljen rá, hogy azt mindig tartsa bekapcsolva.

Személyazonosság-lopás 
A személyazonosság-lopás olyan csalási forma, amikor valaki anyagi haszonszerzés céljából az Ön 
nevével vagy személyi adataival nyit új fiókot, vagy veszi át az irányítást egy meglévő fiók fölött. 
A kellemetlenségeken és az esetleges költségeken túl ez a visszaélés még az Ön hitelbesorolását is 
ronthatja, aminek következtében a probléma tisztázásáig Ön nehezebben juthat kölcsönhöz, 
hitelkártyához vagy jelzáloghoz.

Hogyan védekezhet a személyazonosság-lopás ellen
• Személyes adatait és dokumentumait őrizze gondosan – ezen adatok birtokában valaki

könnyen ellophatja az Ön személyazonosságát
• Semmisítse meg a pénzügyi szolgáltatóktól és közműcégektől származó bizalmas leveleit, ha

már nincs rájuk szüksége

• Szokjon rá, hogy rendszeresen átnézi számlakivonatait. Ez online szolgáltatásaink segítségével
igen egyszerűen elvégezhető, mivel így napi szinten bármikor, gyakorlatilag a világ bármely
pontjáról ellenőrizheti tranzakcióit. Látogasson el a My Card Account oldalra.

• Váltson papírmentes számlakivonatra, és kövesse számláját az interneten. Ha kiküszöböli
a postai kézbesítési láncon áthaladó, illetve nem megfelelően megsemmisített papíralapú
számlakivonatokat, elejét veheti a személyazonosság-lopásoknak.

• Őrizze meg a bizonylatok egy-egy példányát, és vesse össze azokat a számlakivonat adataival
• Ha ismeretlen díjtételt vagy díjtételeket észlel online vagy papíralapú számlakivonatán,

haladéktalanul hívja kártyakibocsátóját

Tartsa kártyáját biztos helyen
• Soha ne adja kölcsön a kártyát senkinek
• Az új kártyát a hátoldalán azonnal írja alá
• A régi, lejárt kártyát kettévágással semmisítse meg
• Ha elvesztette a kártyáját, vagy úgy véli, hogy ellopták, arról azonnal értesítsen minket. 

Ez esetben mi érvényteleníteni tudjuk a kártyáját, és megakadályozzuk a jogtalan tranzakciókat.

Védje PIN-kódját
• Soha ne tartsa PIN-kódját a pénztárcájában, retiküljében vagy határidőnaplójában, illetve ne írja 

fel mások számára is érthető módon
•  Senkinek se árulja el a PIN-kódját
•  Ha egy banki terminálnál vagy készpénzkiadó automatánál (ATM) begépeli a PIN-kódot, mindig 

takarja el a másik kezével, hogy a rejtett kamerák vagy más személyek ne láthassák a kódot

PIN-kód – további információk
• PIN kódját Ön is megválaszthatja
• Lezárt PIN-kódját a helyes PIN megadásával feloldhatja

Fenti szolgáltatásokat Magyarországon az OTP Bank által üzemeltetett készpénzkiadó 
automatáknál (ATM) díjmentesen elvégezheti.

További információkat az alábbi dokumentumban talál: SafeKey. Gyakran Ismétlődő Kérdések.
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Online csalások
Legyen éber, ha csaló szándékúnak látszó e-mailt vagy telefonhívást kap
Az American Express soha nem kér Öntől bizalmas számlaadatokat e-mailben vagy telefonon. 
Ha azonban felhívjuk Önt, felteszünk Önnek néhány biztonsági kérdést a számlájára vonatkozóan, 
hogy meggyőződjünk az Ön személyazonosságáról. Ha mi hívjuk Önt, az ilyen kérdésekre csakis 
részleges választ kérünk Öntől.
Ha bármilyen kétség merül fel Önben arra vonatkozóan, hogy a hívás valóban tőlünk érkezik, hívja 
a folyószámla-kivonatán vagy a bankkártyáján lévő telefonszámot.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 777 9777
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfő 8:00-20:00 óra között
Keddtől–péntekig 8:00–18:00 óra között

 3. Védje személyazonosságát

Néhány egyszerű lépés a csalások megakadályozására
Néhány egyszerű lépéssel Ön is megelőzheti, hogy csalás áldozatává váljon.

Rendszeresen ellenőrizze számláját

Keeping you protected so you can shop with confidence

When you’re using your Card – you just want to feel safe and secure. Whether you’re shopping 
online or in-store, around the corner or around the world, we take your security as seriously as you 
do. Which means you can enjoy worry-free shopping all over the world. Rest assured, with 
American Express you’re in safe hands.

How we protect you

1. Fraud Protection

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

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

2. Shopping Protection

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

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

There could be many reasons:
• You might have cancelled the order that the transaction relates to
• There might be a charge you weren’t expecting, or a charge for a product you still haven’t received
• You may have been billed more than once for the same transaction
• You may have received an unexpected charge from American Express
• There may be a transaction recorded that you have no recollection of

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

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 8 p.m.,
Saturday, 8 a.m. – 4 p.m.

3. SafeKey

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

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

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

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

3. Simply enter the code to verify your transaction.

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

NB. SafeKey is able to identify some online purchases as eligible for an express journey based on 
your previous purchase history. In this instance SafeKey may not ask you to enter a one-time code 
during an online purchase but will still give you the same online security.

Where can I use it?
We've joined forces with participating online retailers to offer you this improved level of online 
shopping protection. So when you shop online you can relax and spend in confidence with SafeKey.

4. Chip and PIN

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

5. Privacy

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

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

• Within our Privacy Notice specific to your product; and
• Through our Online Privacy Statement which informs you about our online practices.

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

How do we keep and safeguard your information?
We keep your personal data confidential and limit access to your personal data to those who 
specifically need it. This includes using both technical and physical security measures to protect your 
personal information. These measures include computer safeguards and secured files and facilities. 
We also take steps to securely destroy personal data once it is no longer needed.
To learn more about our commitment to privacy, click the link to view our Data Protection and 
Privacy Principles.

Additional ways you can protect yourself

1. Travelling abroad

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

Emergency Card replacement
If you and your Card part company on your travels – whether through loss or theft – we'll get a 
replacement to you as soon as we possibly can (often within two working days).
If your Card is lost or stolen, call +36 1 484 2639 (available 24/7).

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

Further information
For further details about all the benefits available to Corporate Green Cardmembers including the 
full set of improved Insurance Terms and Conditions, simply visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

For Global Assistance Service, to obtain complete information on the Insurance or to report a 
claim, please call: +43 1 316 70 822 (24/7 hotline).
Contact is recommended immediately after the accident occurs, prior to taking any further action.

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

* Not all services are available in all locations and are subject to local laws. 

This brochure provides a general overview of the range of insurance cover. For the detailed Insurance Policy Terms and Conditions, please visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

2. Staying safe online

Top 10 tips to keep you safe when you shop online
1. If you are shopping with an unfamiliar online retailer, do a few checks about them. 

Find and verify a physical address and telephone contact details.
2. Do not reply to unsolicited emails from companies you don’t recognise.
3. Before entering your Card details online, ensure that the page is secure, in three ways:

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

b. The web address should begin with ‘https://’. The‘s’ stands for ‘secure’.
c. If using the latest version of your browser, the address bar or the name of the site owner may 

have a green tint.
4. Some websites may redirect you to a third-party payment service Ensure that these sites are 

secure before you make your payment.
5. Safeguard and remember the password you have chosen for the extra verification services 

used on some websites.
6. When making a payment to an individual, never transfer the money directly into their bank 

account but use a secure payment method where money is transferred between two electronic 
accounts.

7. Check sellers’ privacy policy and returns policy.
8. Always log out of sites into which you have logged in or registered details. Simply closing your 

browser is not enough to ensure privacy.
9. Check your card statements carefully after shopping to ensure that the correct amount has 

been debited, and contact us straightaway if you find anything suspicious.
10. Ensure you have effective and updated antivirus/antispyware software and firewall running 

before you go online.

Phishing
Phishing is a common scam where fraudsters send emails pretending to come from a bank, credit 
card company or other trusted organisation. They usually try to trick you into clicking on a link to 
go to the site (often to update your password to avoid your account being suspended). If you click 
the link in the email you’ll actually be taken to a website that looks genuine – but is actually a fake 
site designed to trick you into entering personal information such as log-in details, password, 
account number, etc.
If you receive an email relating to American Express that you believe could be fraudulent, immediately 
forward it to UKemailfraud@americanexpress.com. Please do not include your account number in 
the email.
If you feel your American Express account information has been compromised, please contact 
American Express immediately by calling the number on the back of your Card.

What to look out for 
The email itself can also look as if it comes from a genuine source. Fake emails can often (but not 
always) be spotted in the following ways:

• The sender’s email address is different from the real organisation’s website address.
• The email is sent from a completely different address or a free webmail address.
• The email does not use your proper name, but uses a non-specific greeting such as “Dear customer”.
• They want you to act urgently – i.e. that unless you do something right away, your account may 

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

How to protect yourself from phishing
• Never release your Card number, Card security code, PIN or password to an unknown person 

or organisation.
• Beware of anyone calling or emailing you and requesting security information. If you are unsure 

about the identity of a caller, phone American Express using the number on your Card or statement.
• American Express® is obliged to identify you when calling you. If we call you we will normally ask 

only for partial answers to security questions.
• Keep your anti-virus software, firewall and security patches up-to-date to prevent fraudsters 

accessing your details via your computer.
• Do not open emails which you suspect as being spam.
• Do not respond to emails from unknown sources or open their attachments.
• If you are suspicious of an email, you can check if it is on a list of known spam and scam emails 

that some internet security vendors feature on their websites.
• Most email clients come with spam filtering as standard. Ensure yours is switched on.
• Think before you click on links in emails from unknown sources. Instead, roll your mouse pointer 

over the link to reveal its true destination. Beware if this is different from what is displayed in the 
text of the link from the email.

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

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

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

How to protect yourself from identity theft
• Safeguard all your personal information and documents – this information can be used to steal

your identity
• Shred any sensitive information from financial organisations or utility companies when no

longer needed

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

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

• Keep copies of your receipts and compare them to your statement
• Call our Customer Service Team as soon as possible if an unrecognised charge or charges

appear on one of your online/paper statements

Keep your Card safe
• Never let anyone else use your Card
• Immediately sign the back of new Cards
• Always destroy old, expired cards by cutting them up
• Let us know immediately if you've lost your Card, or think it may be stolen. We will then be able

to cancel the Card and prevent fraudulent transactions.

Protect your PIN
• Never keep your PIN in your wallet, purse or diary, or record it in a way that others could understand
• Do not tell anyone else your PIN
• Always try to cover your hand when entering your PIN at a terminal or ATM to prevent hidden 

cameras or others seeing your number

PIN code – additional information
• You may change your PIN code to a code of your choosing.
• You may also unblock your PIN Code by entering the correct PIN code.

The above services are free of charge and available in Hungary at any OTP Bank ATMs.

For more information, please refer to the document: SafeKey. Frequently Asked Questions.
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Online scams
Be alert for bogus emails and phone calls 
American Express will never ask for sensitive account details by email or phone. However, if we call 
you, we will ask a few security questions relating to your account, so we can be sure who you are. 
If we call you we will normally ask only for partial answers to these questions.
If you are at all in doubt about whether the email or call is genuine, contact us using the phone 
number on your statement or Card.

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 777 9777
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday, 8 a.m. – 8 p.m.
Tuesday–Friday, 8 a.m. – 6 p.m.

 3. Protect your identity

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

Check your account regularly

https://www.centresuite.co.uk/Centre/Public/Logon/Index?ReturnUrl=%2fCentre%2f%3fAmericanExpress&AmericanExpress
https://www.centresuite.co.uk/Centre/Public/Logon/Index?ReturnUrl=%2fCentre%2f%3fAmericanExpress&AmericanExpress


Védelmet nyújtunk az Ön számára, hogy bizalommal vásárolhasson.

Amikor Ön a kártyáját használja, nyilvánvalóan szeretné magát biztonságban érezni. Vásároljon 
az interneten, egy üzletben vagy bárhol máshol a világon, mi ugyanolyan komolyan vesszük az Ön 
biztonságát, mint Ön. A célunk, hogy Ön a világon bármely részén gondtalanul fizethessen 
kártyájáva. Nyugodt lehet: az American Expressnél az Ön biztonsága jó kezekben van.

Hogyan védjük Önt

1. Csalás elleni védelem

A világon mindenhol nyugodtan használhatja kártyáját. Intelligens rendszereinknek, biztonságos fizetési 
eljárásainknak és csalás elleni védelmi garanciánknak köszönhetően Ön biztonságban érezheti magát.

Intelligens biztonság 
Intelligens biztonsági rendszereink állandó figyelemmel kísérik az Ön költési szokásait, észlelik 
a rendellenes tevékenységet, és segítenek megakadályozni a csalási kísérleteket. Az Ön számláját 
rendszeresen ellenőrizzük, és ha valami szokatlant észlelünk, azonnal kapcsolatba lépünk Önnel, 
hogy tisztázzuk, Ön végezte-e az adott vásárlást.

2. Vásárlások védelme

Minden lépésénél Ön mellett állunk
Bármit vásárol az interneten, egy itthoni vagy külföldi üzletben, a tranzakció feldolgozása minden 
esetben biztonságos fizetési rendszereinken keresztül zajlik. Más kártyákkal ellentétben ugyanis 
a mi tranzakcióinknak rendszerint csak három szereplője van: Ön, a kereskedő, és mi. 
Ebből következik, hogy ha probléma adódik, azt jó eséllyel azonnal észleljük, és gyorsan megoldjuk.

Helytelen összeget számítottak fel Önnek? Nem a saját tranzakcióját látja? Mi megoldjuk
Olykor előfordulhat, hogy a számlakivonatán olyan tétel szerepel, amelyet nem ismer fel, vagy amit 
vitatni szeretne. Ilyenkor elég, ha felhív minket, és mi kézbe vesszük az ügyet, hogy a szóban forgó 
költség eredetét tisztázzuk.

A háttérben több dolog is állhat:
• Lehet, hogy Ön törölte azt a rendelést, amelyre az adott terhelés vonatkozik
• Lehet, hogy olyan költségről van szó, amelyről Ön nem tudott, vagy olyan árucikkről, amelyet 

még nem szállítottak ki Önnek
• Előfordulhat, hogy ugyanaz a tranzakció többször is beterhelésre került Önnek
• Lehet, hogy a váratlan díjtétel az American Expresstől érkezett
• Lehet, hogy olyan előre rögzített tranzakcióról van szó, amelyről megfeledkezett

Bármi is az ok, csak hívjon minket, vagy küldjön elektronikus üzenetet, és mi megvizsgáljuk. Ilyen 
esetekben, a bejelentést követő 48 órán belül kapcsolatba lépünk Önnel, hogy a kérdését pontosítsuk.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig
Szombaton 8.00–16.00 óráig

3. SafeKey

Többszintű biztonság az Ön személyazonosságának ellenőrzésére
Az American Express SafeKey® a 3-D® Secure technológiát alkalmazza a csalások elleni védelemre, 
és így ellenőrzi, hogy a vásárlásokat valóban Ön hajtja-e végre. Ez egy egyszerű, gyors módszer, 
amely fejben tartandó jelszavak nélkül biztosít még kényelmesebb online vásárlást.

Hogyan működik?
A SafeKey a legmodernebb 3-D® Secure technológia segítségével akadályozza meg a csalásokat, és 
bizonyosodik meg arról, hogy valóban Ön fizet-e az American Express kártyával az internetes vásárlás 
során.

1. Amikor Ön egy SafeKey-partner kereskedőnél az interneten keresztül vásárol, a SafeKey egy
 felugró új ablakban egy egyedi, egyszer használatos kódot kér Öntől.

2. A kódot közvetlenül Önnek küldjük SMS-ben vagy e-mailben, arra az e-mail címre vagy 
telefonszámra, amely nyilvántartásunkban szerepel.

3. A vásárlás hitelesítése érdekében csak be kell írnia a kapott kódot.

Hogyan kapom meg a kódot?
Önnek csak annyi a teendője, hogy nálunk nyilvántartott elérhetőségeit naprakészen tartsa; a többi 
a mi dolgunk. Ezt követően, ha online fizetéskor látja a SafeKey logót, csak kövesse a megjelenő 
utasításokat a művelet sikeres végrehajtása érdekében.

Megjegyzés: A SafeKey az Ön vásárlási szokásai alapján bizonyos online vásárlások esetén dönthet úgy, 
hogy egyszerűsített protokoll szerint jár el. Ilyen esetekben a SafeKey nem feltétlenül kéri Önt a biztonsá-
gi kód megadására az online vásárlás során, de ilyenkor is ugyanolyan online védelmet nyújt.

Hol használhatom?
Összefogtunk a SafeKey-partner online kereskedőkkel annak érdekében, hogy még magasabb szintű 
védelmet nyújtsunk az online vásárlások során. Így amikor Ön az interneten vásárol, a SafeKeynek 
köszönhetően biztonságban érezheti magát.

4. Chip és PIN-kód

Nyugalom és kényelem jár a kártyákhoz
Chip & PIN biztonság – Önt védik a vásárlás során. A Chippel és PIN-kóddal is ellátott kártyák egy 
mikrochipet tartalmaznak az adatok biztonságos tárolása érdekében, így a csalók nehezebben 
tudnak visszaélni az Ön kártyájával.
A négy számjegyű PIN-kódot kizárólag Ön ismeri, és a személyes vásárlások során kell használnia 
a vásárlás hitelesítéséhez, a pénztári bizonylat szokásos aláírása helyett.

5. Adatbiztonság

Az Ön adatainak biztonsága nekünk ugyanolyan fontos, mint Önnek
Az American Express nagyra értékeli az Ön bizalmát, és tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. 
Adatvédelmi Szabályzatunkban is kiemelt szerepet kap ügyfeleink személyes adatainak védelme.

Hogyan használjuk az Öntől begyűjtött információt?
Az olyan helyzetekben, amikor az Ön által igényelt termékekből és szolgáltatásokból vagy a velünk való 
kapcsolatának jellegéből ez nem nyilvánvaló, minden esetben közöljük Önnel, hogy hogyan kezeljük az 
Ön személyes adatait. Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozóan (pl. hogy milyen adatokat gyűjtünk, 
kivel osztjuk meg és hogyan őrizzük azokat), további konkrét információkat találhat:

• Az Ön termékére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban, illetve
• Online Adatvédelmi Nyilatkozatunkban, amelyből online adatkezelési gyakorlatunkat is megismerheti.

Hogyan osztunk meg információt?
Az Ön személyes adatait csak abban az esetben osztjuk meg harmadik személyekkel, ha az termékek 
vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy a köztünk levő kapcsolat jellegéből ez következik, 
amennyiben erről előzetesen tájékoztattuk Önt vagy felhatalmazást kaptunk Öntől annak érdekében, 
hogy a csalás vagy bűncselekmény lehetőségét csökkentsük, vagy a törvény által engedélyezett 
egyéb célból.

Hogyan tároljuk és őrizzük az Ön adatait?
Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és a hozzáférést azokra korlátozzuk, akiknek az Ön személyes
adataira kifejezetten szükségük van. Ebbe az Ön személyes adatainak védelme érdekében technikai 
és fizikai biztonsági óvintézkedések egyaránt beletartoznak. Ilyen óvintézkedések többek között 
a számítástechnikai védelmi megoldások, valamint a biztonságos fájlkezelés és a létesítménybiztonság.
Továbbá lépéseket teszünk annak érdekében is, hogy a szükségtelenné vált személyes adatokat 
biztonságos módon semmisítsük meg.
A személyes adatok kezelésével összefüggő elkötelezettségünket megismerheti, ha az Adatvédelmi 
elveinkre mutató hivatkozásra kattint.

További lehetőségek az Ön biztonsága érdekében

1. Külföldi utazás

Bármerre is jár, mi vigyázunk Önre
Ha utazik, legyen az rövid vagy hosszabb utazás, mi mindent megteszünk azért, hogy Önt és 
kártyáját biztonságban tudjuk. Sőt, az Ön American Express kártyája éppenséggel az egyik 
leghasznosabb tárgy, amit utazásaira magával vihet. Még ha elvész vagy ellopják is, Önnek csak 
egy telefonhívásába kerül, és mi segítünk.

Sürgős kártyapótlás elvesztés esetén
Amennyiben az Ön utazása alatt a kártyája elvész vagy azt ellopják, és ezt Ön jelzi felénk, úgy 
a lehető leghamarabb (többnyire két munkanapon belül) új kártyát juttatunk el Önhöz.
Ha kártyáját elveszti vagy ellopják, hívja ezt az éjjel-nappal hívható számot: +36 1 484 2639.

Global Assist Segítségnyújtási Szolgáltatás
Az Ön kártyájához az Ön és családja részére egy felbecsülhetetlen, 24 órás telefonos segítségnyújtási 
szolgáltatás is tartozik, amely a világ bármely tájáról igénybe vehető*. Global Assist Segítségnyújtási 
Szolgáltatásunk keretében segítünk Önnek sürgős esetekben felkutatni elveszett poggyászát, illetve 
ügyvédet, tolmácsot vagy angolul beszélő orvost találni. Segítséget kérhet tőlünk orvosi recept 
továbbítása céljából, illetve üzenetet hagyhat nálunk valamely hozzátartozója számára, amit mi 
továbbítunk az érintettnek.

További információk
A vállalati kártyabirtokosoknak nyújtott előnyökről, így pl. a kiterjesztett Biztosítási feltételekről 
további részleteket az alábbi hivatkozásokon talál: 
americanexpress.hu/vallalatikartya (standard Vállalati Kártya esetén), illetve 
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

Globális segítségnyújtási szolgáltatással kapcsolatos információkérést, illetve kárigényt az alábbi 
telefonszámon lehet benyújtani: +43 1 316 70 822 (a hét minden napján, éjjel-nappal hívható 
segélyvonal).
Javasoljuk, hogy a váratlan eseményt követően haladéktalanul tegyen bejelentést, még mielőtt 
bármilyen egyéb lépést tenne.

Juttassa el hozzánk útitervét
Ha külföldre utazik, tudassa velünk még az utazás előtt, hogy milyen dátumokon mely országokba 
látogat, hogy fokozott figyelemmel tudjuk kísérni az Ön számláját. Ha az Ön által jelzett országokon 
és dátumokon kívüli költést észlelünk, azonnal közbelépünk, és megakadályozzuk az esetleges 
visszaéléseket.

* Nem minden szolgáltatás vehető igénybe minden helyszínen, illetve ezeket helyi jogszabályok korlátozhatják.

Ez az ismertető általános áttekintést nyújt a biztosítás által lefedett esetek köréről. A részletekre vonatkozóan olvassa el a Biztosítási feltételeket:
americanexpress.hu/vallalatikartya (Zöld Kártya esetén), illetve americanexpress.hu/aranyvallalatikartya (Arany Vállalati Kártya esetén).

2. Legyen biztonságban az interneten is
10 javaslat a biztonságos online vásárláshoz

1. Ha olyan online kereskedőnél vásárol, akit nem ismer, kezdje egy kis ellenőrzéssel. Nézzen utána a 
kereskedő postacímének és telefonszámának, és ellenőrizze, hogy azok valóban érvényes adatok-e.

2. Ne válaszoljon olyan cégektől érkező kéretlen elektronikus üzenetekre, amelyek feladóját nem ismeri.
3. Mielőtt kártyaadatait az interneten megadja, ellenőrizze, hogy biztonságos-e az adott weboldal. 

Erre három különböző mód is létezik:
a. Amikor Ön egy weboldalon bejelentkezik vagy regisztrál, a böngésző címsorában egy lakat 

szimbólumnak kell látszania. Figyeljen rá, hogy a lakat ne magán a weboldalon jelenlen meg, 
mert ez valószínűleg egy visszaélési kísérletre utal.

b. A weboldal címének úgy kell kezdődnie, hogy „https://”. Az „s” a „secure” (biztonságos) 
szóra utal.

c. Ha Ön az adott böngésző legfrissebb verzióját használja, úgy a weboldal címsora vagy neve 
halványzöld alapon jelenik meg.

4. Egyes weboldalak külső fizetési szolgáltatók weboldalaira irányíthatják Önt. Fizetés előtt 
győződjön meg arról, hogy biztonságosak ezek az oldalak.

5. Bizonyos oldalak a fokozottabb biztonság érdekében jelszó megadását igénylik; a választott 
jelszavakat jól jegyezze és őrizze meg.

6. Ha magánszemélynek fizet, soha ne utalja a pénzt közvetlenül az illető banki folyószámlájára, 
hanem használjon biztonságos fizetési módot, ahol a pénz két elektronikus számla között mozog.

7. Olvassa el az eladó adatvédelmi és pénz-visszafizetési szabályzatát.
8. Ha egy oldalra bejelentkezett vagy személyes adataival regisztrált, a tevékenység végeztével 

mindig jelentkezzen ki. Adatainak védelméhez nem elegendő, ha csupán bezárja a böngészőt.
9. Vásárlás után gondosan ellenőrizze számlakivonatát, hogy a megfelelő összeget vonták-e le, és 

ha bármilyen gyanús dolgot lát, haladéktalanul jelezze felénk.
10. Mielőtt használja az internetet, ellenőrizze, hogy gépén a legfrissebb, vírusok/kémprogramok 

elleni szoftver, illetve tűzfalszoftver van-e telepítve.

Adathalászat
Az adathalászat egy elterjedt internetes csalási forma, amikor a csalók olyan álcázott e-mailt 
küldenek, amely úgy tűnik, mintha egy banktól, hitelkártyacégtől vagy más megbízható szervezettől
érkezne. Általában arra próbálják rávenni a címzettet, hogy kattintson a levél egyik hivatkozására, 
legtöbbször azzal az indokkal, hogy a fiókja zárolásának megakadályozása érdekében frissítse 
jelszavát. Ha Ön rákattint a hivatkozásra, egy olyan oldalra irányítják, amely valódinak tűnik, de 
valójában hamis, és amely arra próbálja Önt rávenni, hogy személyes adatait (pl. bejelentkezési 
adatait, jelszavát, számlaszámát stb.) megadja.
Amennyiben olyan e-mailt kap, amely az American Expresstől érkezőnek tünteti fel magát, és 
amely gyanúsnak tűnik Önnek, kérjük, továbbítsa azt az UKemailfraud@americanexpress.com
címre. Kérjük, hogy az e-mailben ne adja meg kártyaszámát!
Ha úgy véli, valaki visszaélt az Ön American Express számlaadataival, kérjük, haladéktalanul 
értesítse az American Expresst, és hívja a kártya hátoldalán található telefonszámot.

Mire kell vigyázni 
Maga az e-mail úgy tűnhet, mintha csakugyan a feltüntetett feladótól érkezett volna. A hamis 
e-mailek gyakran (de nem mindig) felismerhetők az alábbi jelekről:

• A küldő e-mail címe nem egyezik meg a valódi szervezet webcímével.
• Az e-mailt teljesen más e-mail címről, akár egy ingyenes webmail címről küldték.
• Az e-mail megszólításában nem az Ön neve szerepel, hanem egy általános megszólítás, pl. 

„Tisztelt Ügyfelünk”.
• Arra próbálják Önt rávenni, hogy sürgősen cselekedjék, pl. ha valamit nem tesz meg azonnal, 

törlik vagy felfüggesztik a számláját.
• Az e-mail személyes adatokat, pl. felhasználónevet, jelszót vagy számlaszámot kér Öntől.

Hogyan védekezhet az adathalászat ellen
• Ismeretlen személynek vagy szervezetnek soha ne adja meg a kártyaszámát, a kártyabiztonsági 

kódot, a PIN-kódot vagy a jelszót
• Óvakodjon az olyan személyektől, akik telefonon vagy e-mailben lépnek kapcsolatba Önnel, és 

biztonsági adatokat kérnek Öntől. Ha nem tudja, ki hívta fel Önt, a kártya hátoldalán lévő 
telefonszámon hívja az American Expresst.

• Ha az American Express® felhívja Önt, köteles meggyőződni az Ön személyazonosságáról. 
Ha mi hívjuk Önt, a biztonsági kérdésekre csakis részleges választ kérünk Öntől.

• Rendszeresen frissítse vírusvédelmét és tűzfalát, és mindig töltse le operációs rendszerének 
biztonsági frissítéseit, hogy a csalók ne férhessenek hozzá az Ön adataihoz a számítógépén 
keresztül.

• Soha ne nyisson meg olyan e-mailt, amely spamnek tűnik.
• Ne válaszoljon az ismeretlen feladóktól érkező e-mailekre, és ne nyissa meg az azokhoz 

csatolt fájlokat.
• Egyes internetbiztonsági szolgáltatók weboldalukon listát tesznek közzé a spameket és csaló 

e-maileket küldő webhelyekről; ha gyanús e-mailt kap, ellenőrizze, hogy a feladó nem szerepel-e 
az ilyen listákon.

• A legtöbb levelezőprogram beépített spamszűrővel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy ez Önnél be legyen 
kapcsolva.

• Gondolkodjon, mielőtt rákattintana az ismeretlen feladóktól érkező levelekben valamilyen 
hivatkozásra. Ehelyett vigye az egérmutatót a hivatkozás fölé, hogy lássa, hova mutat valójában 
az adott hivatkozás. Ha az így látható cím nem egyezik azzal, ami a hivatkozás szövegében 
szerepel, ne kattintson rá.

• A legtöbb spam- és levélszemétszűrőben beállítható, hogy a megbízható forrásból jövő 
üzeneteket átengedje, a nem megbízhatóakat pedig blokkolja.

• Ha webmail szolgáltatót választ (pl. Gmail, Hotmail vagy Yahoo! Mail), olyat válasszon, amelyik 
rendelkezik spamszűréssel, és ügyeljen rá, hogy azt mindig tartsa bekapcsolva.

Személyazonosság-lopás 
A személyazonosság-lopás olyan csalási forma, amikor valaki anyagi haszonszerzés céljából az Ön 
nevével vagy személyi adataival nyit új fiókot, vagy veszi át az irányítást egy meglévő fiók fölött. 
A kellemetlenségeken és az esetleges költségeken túl ez a visszaélés még az Ön hitelbesorolását is 
ronthatja, aminek következtében a probléma tisztázásáig Ön nehezebben juthat kölcsönhöz, 
hitelkártyához vagy jelzáloghoz.

Hogyan védekezhet a személyazonosság-lopás ellen
• Személyes adatait és dokumentumait őrizze gondosan – ezen adatok birtokában valaki 

könnyen ellophatja az Ön személyazonosságát
• Semmisítse meg a pénzügyi szolgáltatóktól és közműcégektől származó bizalmas leveleit, ha 

már nincs rájuk szüksége

Online csalások
Legyen éber, ha csaló szándékúnak látszó e-mailt vagy telefonhívást kap
Az American Express soha nem kér Öntől bizalmas számlaadatokat e-mailben vagy telefonon. 
Ha azonban felhívjuk Önt, felteszünk Önnek néhány biztonsági kérdést a számlájára vonatkozóan, 
hogy meggyőződjünk az Ön személyazonosságáról. Ha mi hívjuk Önt, az ilyen kérdésekre csakis 
részleges választ kérünk Öntől.
Ha bármilyen kétség merül fel Önben arra vonatkozóan, hogy a hívás valóban tőlünk érkezik, hívja 
a folyószámla-kivonatán vagy a bankkártyáján lévő telefonszámot.

American Express® Vállalati Kártya Ügyfélszolgálat
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óráig
Szombaton 8.00–16.00 óráig

3. Védje személyazonosságát

Néhány egyszerű lépés a csalások megakadályozására
Néhány egyszerű lépéssel Ön is megelőzheti, hogy csalás áldozatává váljon.

Rendszeresen ellenőrizze számláját
• Szokjon rá, hogy rendszeresen átnézi számlakivonatait. Ez online szolgáltatásaink segítségével 

igen egyszerűen elvégezhető, mivel így napi szinten bármikor, gyakorlatilag a világ bármely 
pontjáról ellenőrizheti tranzakcióit. Látogasson el a My Card Account oldalra.

• Váltson papírmentes számlakivonatra, és kövesse számláját az interneten. Ha kiküszöböli 
a postai kézbesítési láncon áthaladó, illetve nem megfelelően megsemmisített papíralapú 
számlakivonatokat, elejét veheti a személyazonosság-lopásoknak.

• Őrizze meg a bizonylatok egy-egy példányát, és vesse össze azokat a számlakivonat adataival
• Ha ismeretlen díjtételt vagy díjtételeket észlel online vagy papíralapú számlakivonatán, 

haladéktalanul hívja kártyakibocsátóját

Tartsa kártyáját biztos helyen
• Soha ne adja kölcsön a kártyát senkinek
• Az új kártyát a hátoldalán azonnal írja alá
• A régi, lejárt kártyát kettévágással semmisítse meg
• Ha elvesztette a kártyáját, vagy úgy véli, hogy ellopták, arról azonnal értesítsen minket.

Ez esetben mi érvényteleníteni tudjuk a kártyáját, és megakadályozzuk a jogtalan tranzakciókat.

Védje PIN-kódját
• Soha ne tartsa PIN-kódját a pénztárcájában, retiküljében vagy határidőnaplójában, illetve ne írja

fel mások számára is érthető módon
• Senkinek se árulja el a PIN-kódját
• Ha egy banki terminálnál vagy készpénzkiadó automatánál (ATM) begépeli a PIN-kódot, mindig

takarja el a másik kezével, hogy a rejtett kamerák vagy más személyek ne láthassák a kódot

PIN-kód – további információk
• PIN kódját Ön is megválaszthatja
• Lezárt PIN-kódját a helyes PIN megadásával feloldhatja

Fenti szolgáltatásokat Magyarországon az OTP Bank által üzemeltetett készpénzkiadó 
automatáknál (ATM) díjmentesen elvégezheti.

További információkat az alábbi dokumentumban talál: SafeKey. Gyakran Ismétlődő Kérdések.

www.americanexpress.hu
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Keeping you protected so you can shop with confidence

When you’re using your Card – you just want to feel safe and secure. Whether you’re shopping 
online or in-store, around the corner or around the world, we take your security as seriously as you 
do. Which means you can enjoy worry-free shopping all over the world. Rest assured, with 
American Express you’re in safe hands.

How we protect you

1. Fraud Protection

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

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

2. Shopping Protection

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

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

There could be many reasons:
• You might have cancelled the order that the transaction relates to
• There might be a charge you weren’t expecting, or a charge for a product you still haven’t received
• You may have been billed more than once for the same transaction
• You may have received an unexpected charge from American Express
• There may be a transaction recorded that you have no recollection of

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

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 8 p.m.,
Saturday, 8 a.m. – 4 p.m.

3. SafeKey

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

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

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

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

3. Simply enter the code to verify your transaction.

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

NB. SafeKey is able to identify some online purchases as eligible for an express journey based on 
your previous purchase history. In this instance SafeKey may not ask you to enter a one-time code 
during an online purchase but will still give you the same online security.

Where can I use it?
We've joined forces with participating online retailers to offer you this improved level of online 
shopping protection. So when you shop online you can relax and spend in confidence with SafeKey.

4. Chip and PIN

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

5. Privacy

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

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

• Within our Privacy Notice specific to your product; and
• Through our Online Privacy Statement which informs you about our online practices.

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

How do we keep and safeguard your information?
We keep your personal data confidential and limit access to your personal data to those who 
specifically need it. This includes using both technical and physical security measures to protect your 
personal information. These measures include computer safeguards and secured files and facilities. 
We also take steps to securely destroy personal data once it is no longer needed.
To learn more about our commitment to privacy, click the link to view our Data Protection and 
Privacy Principles.

Additional ways you can protect yourself

1. Travelling abroad

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

Emergency Card replacement
If you and your Card part company on your travels – whether through loss or theft – we'll get a 
replacement to you as soon as we possibly can (often within two working days).
If your Card is lost or stolen, call +36 1 484 2639 (available 24/7).

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

Further information
For further details about all the benefits available to Corporate Green Cardmembers including the 
full set of improved Insurance Terms and Conditions, simply visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or
americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

For Global Assistance Service, to obtain complete information on the Insurance or to report a 
claim, please call: +43 1 316 70 822 (24/7 hotline).
Contact is recommended immediately after the accident occurs, prior to taking any further action.

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

* Not all services are available in all locations and are subject to local laws. 

This brochure provides a general overview of the range of insurance cover. For the detailed Insurance Policy Terms and Conditions, please visit: 
americanexpress.hu/vallalatikartya for Green Cardmembers, or americanexpress.hu/aranyvallalatikartya for Gold Cardmembers.

2. Staying safe online

Top 10 tips to keep you safe when you shop online
1. If you are shopping with an unfamiliar online retailer, do a few checks about them. 

Find and verify a physical address and telephone contact details.
2. Do not reply to unsolicited emails from companies you don’t recognise.
3. Before entering your Card details online, ensure that the page is secure, in three ways:

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

b. The web address should begin with ‘https://’. The‘s’ stands for ‘secure’.
c. If using the latest version of your browser, the address bar or the name of the site owner may 

have a green tint.
4. Some websites may redirect you to a third-party payment service Ensure that these sites are 

secure before you make your payment.
5. Safeguard and remember the password you have chosen for the extra verification services 

used on some websites.
6. When making a payment to an individual, never transfer the money directly into their bank 

account but use a secure payment method where money is transferred between two electronic 
accounts.

7. Check sellers’ privacy policy and returns policy.
8. Always log out of sites into which you have logged in or registered details. Simply closing your 

browser is not enough to ensure privacy.
9. Check your card statements carefully after shopping to ensure that the correct amount has 

been debited, and contact us straightaway if you find anything suspicious.
10. Ensure you have effective and updated antivirus/antispyware software and firewall running 

before you go online.

Phishing
Phishing is a common scam where fraudsters send emails pretending to come from a bank, credit 
card company or other trusted organisation. They usually try to trick you into clicking on a link to 
go to the site (often to update your password to avoid your account being suspended). If you click 
the link in the email you’ll actually be taken to a website that looks genuine – but is actually a fake 
site designed to trick you into entering personal information such as log-in details, password, 
account number, etc.
If you receive an email relating to American Express that you believe could be fraudulent, immediately 
forward it to UKemailfraud@americanexpress.com. Please do not include your account number in 
the email.
If you feel your American Express account information has been compromised, please contact 
American Express immediately by calling the number on the back of your Card.

What to look out for 
The email itself can also look as if it comes from a genuine source. Fake emails can often (but not 
always) be spotted in the following ways:

• The sender’s email address is different from the real organisation’s website address.
• The email is sent from a completely different address or a free webmail address.
• The email does not use your proper name, but uses a non-specific greeting such as “Dear customer”.
• They want you to act urgently – i.e. that unless you do something right away, your account may 

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

How to protect yourself from phishing
• Never release your Card number, Card security code, PIN or password to an unknown person 

or organisation.
• Beware of anyone calling or emailing you and requesting security information. If you are unsure 

about the identity of a caller, phone American Express using the number on your Card or statement.
• American Express® is obliged to identify you when calling you. If we call you we will normally ask 

only for partial answers to security questions.
• Keep your anti-virus software, firewall and security patches up-to-date to prevent fraudsters 

accessing your details via your computer.
• Do not open emails which you suspect as being spam.
• Do not respond to emails from unknown sources or open their attachments.
• If you are suspicious of an email, you can check if it is on a list of known spam and scam emails 

that some internet security vendors feature on their websites.
• Most email clients come with spam filtering as standard. Ensure yours is switched on.
• Think before you click on links in emails from unknown sources. Instead, roll your mouse pointer 

over the link to reveal its true destination. Beware if this is different from what is displayed in the 
text of the link from the email.

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

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

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

How to protect yourself from identity theft
• Safeguard all your personal information and documents – this information can be used to steal 

your identity
• Shred any sensitive information from financial organisations or utility companies when no 

longer needed

Online scams
Be alert for bogus emails and phone calls
American Express will never ask for sensitive account details by email or phone. However, if we call 
you, we will ask a few security questions relating to your account, so we can be sure who you are. 
If we call you we will normally ask only for partial answers to these questions.
If you are at all in doubt about whether the email or call is genuine, contact us using the phone 
number on your statement or Card.

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Tel. +36 1 484 2639
e-mail: ugyfelszolgalat@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 8 p.m.,
Saturday, 8 a.m. – 4 p.m.

3. Protect your identity

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

Check your account regularly
• Get in the habit of checking your statements thoroughly. This is easy to do with our online 

services where you can check your transactions daily, anytime and virtually anywhere in the 
world. Visit My Card Account.

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

• Keep copies of your receipts and compare them to your statement
• Call our Customer Service Team as soon as possible if an unrecognised charge or charges 

appear on one of your online/paper statements

Keep your Card safe
• Never let anyone else use your Card
• Immediately sign the back of new Cards
• Always destroy old, expired cards by cutting them up
• Let us know immediately if you've lost your Card, or think it may be stolen. We will then be able 

to cancel the Card and prevent fraudulent transactions.

Protect your PIN
• Never keep your PIN in your wallet, purse or diary, or record it in a way that others could understand
• Do not tell anyone else your PIN
• Always try to cover your hand when entering your PIN at a terminal or ATM to prevent hidden

cameras or others seeing your number

PIN code – additional information
• You may change your PIN code to a code of your choosing.
• You may also unblock your PIN Code by entering the correct PIN code.

The above services are free of charge and available in Hungary at any OTP Bank ATMs.

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