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Cardmember Application Form
Please return to us two original copies of the Application Form signed by You and your Company, and the Corporate Cardmember Framework Agreement 
signed by You (5th page of this document). Please keep a copy of the general terms and conditions (do not return them to us). All fields marked with asterisks are 
required by law or for contact purposes.

Card Type: Green Corporate Card  Gold Corporate Card 

Liability Type: Full Corporate Liability  Combined Liability 

Please check with your Company as to which liability box you should tick

1. Applicant details

Full Last Name*:

Full First Name*:

Name to Appear on Card:
The provided name cannot be longer than 25 characters including spaces and must be suitable for your 
identification. (Do not use Hungarian accents.)

Residential Address*:

Company E-mail**: 

Y Y Y Y m m d d

Telephone/Mobile Number**: 

Name at Birth*:

Date of Birth*:

Place of Birth*:

Mother’s Maiden Name*: 

Nationality*:

internal use only

IDC/OFAC/LCCC/KHR IDC/OFAC/LCCC/KHR

COMPANY NR COMPANY NR

APP NR APP NR

CAPT DT/SIGN CAPT DT/SIGN

APPR DT/SGN APPR DT/SGN

ACCESS ACCESS

CARD NBR 377945 CARD NBR 377945

PIN Y/N PIN Y/N

Mailing Address **  
(for correspondence – no PO boxes):

Place of Stay in the Absence
of Residential Address*:
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AmericAn express® VállAlAti KártYA

Az igényelt kártya típusa: Zöld Vállalati Kártya           Arany Vállalati Kártya 

Választott felelősségi forma: Teljes Vállalati Felelősség  Kombinált Felelősség 

Kérjük a Vállalata által választott felelősségi formát jelölje meg!

1. Az Ön személyi adatai

Teljes vezetéknév*:

Teljes utónév*:

Kártyán szereplő név:
Kérjük, hogy a fenti mezőben tüntesse fel a nevét legfeljebb 25 betű, illetve betűegység felhasználásával 
(ékezetek nélkül), olyan formában, ahogy azt a Kártyán kívánja feltüntetni. A kártyán szereplő névnek az 
Ön azonosítására alkalmasnak kell lennie.

Lakcím*:

Értesítési cím **  
(Kérjük, ne adjon meg postafiókot címként):

Lakcím hiányában tartózkodási hely*:

Munkahelyi e-mail**:

 É É É É H H n n

Telefon/Mobiltelefon**: 

Születéskori név*: 

Születési idő*: 

Születési hely*: 

Anyja leánykori neve*: 

Állampolgárság*:

Igénylőlap
Kérjük, hogy az Ön és a Társasága által aláírt Igénylőlap, valamint az Ön által aláírt Vállalati Kártyabirtokosi Keretszerződés két eredeti példányát  
(jelen dokumentumkészlet 5. oldala) juttassa el hozzánk, az általános szerződési feltételeket pedig szíveskedjen megőrizni (kérjük, azokat ne csatolja 
a kártyaigényléshez). A csillaggal megjelölt mezőket jogszabály írja elő vagy a kapcsolattartás érdekében szükségesek.

American express belső használatra

IDC/OFAC/LCCC/KHR IDC/OFAC/LCCC/KHR

COMPANY NR COMPANY NR

APP NR APP NR

CAPT DT/SIGN CAPT DT/SIGN

APPR DT/SGN APPR DT/SGN

ACCESS ACCESS

CARD NBR 377945 CARD NBR 377945

PIN Y/N PIN Y/N
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Cardmember Application Form

1. Applicant Details (Continued)

If other,  
please specify  

Select Type of Identification Document*:

Number of Identification Document*:

Number of Permit to Reside in Hungary*:

Job Title:

the type: 

Date Joined Company: Y Y Y Y M M D D

Employee Number  
(if required by your Company):

Department Code  
(if required by your Company):

If you have a current/previous  

please provide number:

For individually billed accounts, please indicate where you would like to be billed:

Office (place of work):     Mailing Address:    

3   7

Company Name**:

Company Address**:
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2. Declaration Relating to Beneficial Owner

To satisfy the obligations prescribed by Act LIII of 2017, I declare that I use the services on my own behalf and – having regard to section 4 of
the Terms and Conditions of the American Express Corporate Card – Cardmember Framework Agreement applicable to the use of the
American Express Corporate Card – on behalf of the Company.

3. Declaration Relating to Politically Exposed Person Status*

To satisfy the obligations prescribed by Act LIII of 2017, I declare that according to my national law:

I am not a politically exposed person        I am a politically exposed person

In case you are a politically exposed person, additional information is required according to the provisions of Act LIII of 2017; please complete the
relevant form.
According to § 4 (1) of the act LIII of 2017, the term “politically exposed person” means the following:
1. A politically exposed person is a natural person who is entrusted with prominent public functions, or had been entrusted with prominent public functions within one year before the customer due diligence.
2. The close relatives and the persons known to be close associates of a politically exposed person are subject to the same requirements as the politically exposed persons.
3. Under point 1, persons entrusted with prominent public functions are the following:

(a) heads of state, heads of government, ministers, deputy ministers, secretaries of state, in Hungary the president, the prime minister, the ministers and the secretaries of state;
(b) members of parliament or similar legislative bodies, in Hungary members of the parliament and minority advocates;
(c) members of the governing bodies of political parties, in Hungary members and officers of the managing bodies of political parties;
(d) members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies, the decisions of which are not subject to further appeal, in Hungary members of the Constitutional Court, 

the courts of appeal, and the Kúria;
(e) members of courts of auditors or of the boards of central banks, in Hungary the chairman and deputy chairman of the State Audit Office, members of the Monetary Council and the Financial Stability Council;
(f) ambassadors, charges d’ affaires and high-ranking officers of the armed forces, in Hungary the leader of the central body of the organization entrusted with national security and his deputy, and the 

chief and deputy chiefs of the General Staff of the Armed Forces of Hungary;
(g) members of the administrative, management or supervisory bodies of state-owned enterprises, in Hungary the managing director and the members of the management or supervisory bodies of 

state-owned enterprises;
(h) directors, deputy directors and members of the board or equivalent function of an international organisation.

4. Under point 2, a close relative is the spouse or domestic partner of the politically exposed person; the children, adopted children, children-in-law, and foster children of the politically exposed person, 
as well as their spouse and domestic partner; and the parents, adopting parents, parents-in-law and foster parents of the politically exposed person.

5. Finally, under point 2, a person known to be a close associate of a politically exposed person is:
(a) any natural person who is, together with the person mentioned in point 3, a beneficial owner of the same legal entity or organization without legal personality, or is in a strong business relationship 

with such person;
(b) any natural person who is the sole owner of a legal entity or organization without legal personality which was created for the benefit of the person mentioned in point 3.

4. Company Details

Acr2912011857664-30948321.pdf   1   18.09.2017   11:21

*Please provide the information indicated to satisfy the obligations prescribed by Act LIII of 2017. 
** Please provide the information indicated for contact purposes.
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Igénylőlap

1. Az Ön személyi adatai (folytatás)

Azonosító okmány típusa*: 
(Kérjük, válassza ki)

Azonosító okmány száma*:

Ha egyéb, itt  
nevezze meg: 

Magyarországi lakcímet igazoló  
hatósági igazolvány száma*:

Beosztás:

Munkaviszony kezdetének időpontja:  É É É É H H N N

Munkavállalói szám  
(ha Társasága előírja):

Részleg/Osztály kód  
(ha Társasága előírja):

Egyéni számlázás esetén kérjük adja meg a számlakivonat kézbesítési címét:

Iroda (munkavégzés helye)             Értesítési cím    

Amennyiben Önnek volt ezt megelőzően  
American Express Kártyája, szíveskedjék  

megadni annak a számát: 3   7

4. A Társaság adatai

Társaság neve**:

Társaság címe**:
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2. Tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat*

A 2017. évi LIII. törvényben előírt kötelezettségek teljesítése céljából kijelentem, hogy a szolgáltatásokat a saját magam nevében, illetőleg –
tekintettel az American Express Vállalati Kártya használatára vonatkozó Vállalati Kártyabirtokosi Keretszerződés 4. pontjára –  a Társaság nevében és
érdekében veszem igénybe.

3. Kiemelt közszereplői minőségre vonatkozó nyilatkozat*

A 2017. évi LIII. törvényben előírt kötelezettségek teljesítése céljából kijelentem, hogy a saját országom joga szerint

nem vagyok kiemelt közszereplő                 kiemelt közszereplő vagyok

Amennyiben Ön kiemelt közszereplő, a 2017. évi LIII. törvény rendelkezései szerint további adatok rögzítésére van szükség, ezért kérjük,
szíveskedjen kitölteni az ezzel kapcsolatos nyomtatványt.
A 2017. évi LIII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint a „kiemelt közszereplő” jelentése a következő:
1. Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.
2. A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre a kiemelt közszereplőre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. Az 1. pont alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

(a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár;
(b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló;
(c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője;
(d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja;
(e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja;
(f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint 

a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei;
(g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti 

jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja;
(h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

4. A 2. pont alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa 
vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

5. Végül, a 2. pont alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
(a) bármely természetes személy, aki a 3. pontban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti 

kapcsolatban áll;
(b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a 3. pontban említett személy javára hoztak létre.
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*A megjelölt adatokat a 2017. évi LIII. törvényben előírt kötelezettségek teljesítése céljából kérjük megadni.
**A megjelölt adatokat az Önnel történő kapcsolattartás céljából kérjük megadni.

CorpCard_HUN_CardmemberApp_Oct2017
American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország, székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01-17-000661, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint 
Cégbíróság, alapító külföldi vállalkozás neve: American Express Services Europe Limited, székhelye: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, Egyesült Királyság, 
cégjegyzékszáma: 1833139, nyilvántartó hatósága: Companies House. Az American Express Services Europe Limited az Egyesült Királyság pénzügyi felügyeleti szerve, a Financial Conduct 
Authority engedélyével rendelkezik a tevékenységére (engedélyszám: 661836). Az American Express Services Europe Limited �óktelepének Magyarországon folytatott tevékenységére a helyi 
szabályok irányadók, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank felügyel.



3

AmericAn express corporAte cArd

5. Applicant declaration

I hereby agree to receive commercial and/or marketing information through electronic means of communication pursuant to the current
binding provisions of law.  Yes   No

By signing this application form (“Cardmember Application Form”), you (aged 18 years or over) and the Company jointly request American Express 
Services Europe Limited Branch, Hungary to provide the Corporate Card Service, and issue a Corporate Card (including the renewal of the Card and 
also a Replacement Card) to you.

You acknowledge that American Express Services Europe Limited Branch, Hungary may decline this application in its sole discretion.

It is important that you read the provisions below and in the section entitled “Use of Personal Information” of the Terms and Conditions concerning the 
use of the Card, which set out how we process your information. If American Express Services Europe Limited Branch, Hungary issues a Corporate 
Card to you, you have the right to require American Express not to use your information for marketing purposes.

By signing this Application Form, you agree that for the purpose of processing it American Express Services Europe Limited Branch, Hungary will:

a)  carry out credit checks with credit reference agencies by disclosing information provided by you to such agencies, who will retain records of such
checks, which records may be used by other organisations in assessing applications for credit or other facilities from you and members of your
household, for occasional debt tracing and fraud prevention;

b) check your identity to prevent money laundering, and to make copies of the documents required for identification;

c)  use various statistical methods (credit rating method), to evaluate your creditworthiness (also including credit checks) in deciding whether to issue a
Corporate Card to you and;

d)  contact your Company, bank or any other referee approved by you to obtain any information required to assess this application. This may include
disclosing to your Company whether or not a Corporate Card has been issued to you.

By signing this Application Form, you state that you have received, read and agree to the Terms and Conditions of the “American Express 
Corporate Card – Cardmember Framework Agreement” and its Exhibits which will govern the use of the Corporate Card if it is issued to you by 
American Express Services Europe Limited Branch, Hungary.

You state that the information provided in the Application Form is correct and understand that if you provide incorrect information you may be 
criminally liable. If any change occurs in the information you have provided, you will inform American Express Services Europe Limited Branch, 
Hungary and/or its representatives in writing within five working days of such change.

By signing below you request American Express Services Europe Limited Branch, Hungary to issue the American Express Corporate Card. You also 
confirm that you have read and agree to the provisions of this Application Form and the Terms and Conditions of the “American Express Corporate 
Card –Cardmember Framework Agreement” regarding the use of the American Express Corporate Card.

You understand that American Express Services Europe Limited Branch, Hungary may decline this application without giving a reason and without 
entering into any correspondence.

By signing this Application Form, You agree that American Express Services Europe Limited Branch, Hungary and/or its representatives acting on its 
behalf may enter into an insurance contract for your insurance coverage as a benefit attached to the American Express Corporate Card, and that it 
may change the conditions of your entitlement to the insurance coverage at its discretion. You confirm that you have received and understand the 
insurance policies of the Travel Accident Insurance, Travel Inconvenience Insurance, and the “Global Assist” services, and agree that they may be 
applied to your benefit.

Subject to the provisions of this Application Form, in relation to the use of your personal information, and section 18 of the Terms and Conditions of 
the“American Express Corporate Card – Cardmember Framework Agreement” regarding the use of the American Express Corporate Card, you state 
that you authorise the transfer of your personal information to third parties and their transfer abroad. Your authorisation covers transfers to countries 
outside of Hungary and the European Economic Area in which data protection laws are not as comprehensive as in Hungary.

Applicant's signature:

✗ Y Y Y Y m m d d

Cardmember Application Form
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5. Az igénylő nyilatkozata

Hozzájárulok, hogy kereskedelmi célú és marketing célú küldeményeket küldjenek a részemre elektronikus úton a hatályos jogszabályok
rendelkezései szerint.     Igen    Nem

A jelen igénylőlapon („Igénylőlap”) Ön (aki a 18. életévét betöltötte) és az Ön Társasága közösen kijelentik, hogy igénybe kívánják venni az 
American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország Vállalati Kártya szolgáltatását, és kérik a Vállalati Kártya (ideértve a Kártya 
meghosszabbítását és a Pótkártyát is) Ön részére történő kibocsátását.

Ön tudomásul veszi, hogy az American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország jogosult az igénylést a saját belátása szerint elutasítani.

Kérjük, fordítson figyelmet arra, hogy elolvassa az alábbiakban, valamint a Vállalati Kártya használatára vonatkozó Vállalati Kártyabirtokosi Keretszerződés 
„Személyes adatok felhasználása” című fejezetében található rendelkezéseket, amelyek ismertetik, hogy milyen módon történik az Ön személyes 
adatainak kezelése és feldolgozása. Ha az American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország kibocsát egy Vállalati Kártyát az Ön 
részére, Önnek jogában áll kérni, hogy adatait az American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország marketing célokra ne használja.

Az Igénylőlap aláírásával Ön beleegyezését adja, hogy az American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország az igénylés 
feldolgozása érdekében:

a)  hitelellenőrzést végezzen hitelinformációs ügynökségeknél oly módon, hogy az Ön által adott információkat ezen ügynökségek részére átadja, amely
ügynökségek megőrzik ezen hitelellenőrzések feljegyzéseit, amely feljegyzéseket más szervezetek is felhasználhatnak adósságok felkutatása és
visszaélések megakadályozása érdekében az Ön és az Önnel egy háztartásban élők hitel- vagy egyéb kérelmeinek elbírálása során;

b)  ellenőrizze az Ön személyazonosságát a pénzmosás megelőzése érdekében, és az azonosításra szolgáló okmányairól másolatot készítsen;

c)  különböző statisztikai módszerek (hitelminősítési módszer) segítségével (beleértve a hitelellenőrzési vizsgálatokat is) állapítsa meg az Ön
hitelképességét, hogy eldönthesse, bocsásson-e ki Kártyát az Ön részére és;

d)  felvegye a kapcsolatot a Társaságával, bankjával vagy az Ön által jóváhagyott más referenciát szolgáltató személlyel, annak érdekében, hogy az
igénylés elbírálásához szükséges információhoz jusson. A kapcsolatfelvétel kiterjedhet arra is, hogy az American Express Services Europe Limited
Fióktelep, Magyarország tájékoztatja az Ön Társaságát, hogy bocsátott-e ki Vállalati Kártyát az Ön részére vagy sem.

Ön büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az Igénylőlapon megadott adatok megfelelnek a valóságnak. Ha a megadott adatokban változás 
történik, a változást követő öt munkanapon belül írásban értesíti az American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarországot és/vagy a 
nevében eljáró személyt.

Az Igénylőlap aláírásával Ön kéri az American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarországot, hogy egy American Express Vállalati 
Kártyát bocsásson ki Önnek. Kijelenti, hogy az Igénylőlapon található feltételeket és a Vállalati Kártya használatára vonatkozó "American Express 
Vállalati Kártya - Vállalati Kártyabirtokosi Keretszerződés" szerződési feltételeit elolvasta és elfogadja.

Tudomásul veszi, hogy az American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország az igénylést indokolás és külön értesítés  
nélkül elutasíthatja.

Az Igénylőlap aláírásával hozzájárul, hogy az American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország vagy a nevében eljáró más személy az 
American Express Vállalati Kártya használatáért járó juttatásként biztosítást kössön az Ön javára, valamint, hogy a biztosításra való jogosultság feltételeit 
saját belátása szerint módosítsa. Kijelenti, hogy az Utazási balesetbiztosításra, az Utazási kellemetlenségek biztosításra, valamint a „Global Assist” 
szolgáltatásra vonatkozó biztosítási szabályzatokat megkapta és megismerte, és hozzájárul azok alkalmazásához az Önnek nyújtott juttatások tekintetében.

Hivatkozással az Igénylőlap személyes adatok felhasználásával kapcsolatos feltételeire, valamint az American Express Vállalati Kártya használatára 
vonatkozó "American Express Vállalati Kártya - Vállalati Kártyabirtokosi Keretszerződés" 18. pontjára Ön kijelenti, hogy az említett rendelkezésekben 
meghatározott adatai harmadik személyek részére és külföldre történő továbbításához hozzájárul. A hozzájárulás olyan Magyarországon és az 
Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba történő adattovábbítás esetén is érvényes, ahol nincsenek a magyar jogszabályoknak megfelelő szintű 
adatvédelmi jogszabályok.

Az igénylő aláírása:

✗  É É É É H H n n

Igénylőlap
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6. company declaration

We confirm that the employee above is employed by the Company and that his/her name and  
address is correct.

stamp and official signature of the company:

✗ Y Y Y Y m m d d

 Name:

 Job Title:

 Name:

 Job Title:

signed on behalf of American express

American Express Services Europe Limited Branch, Hungary hereby approves this application

American express services europe limited Branch, Hungary

✗ Y Y Y Y m m d d

submitting your Application

Please check that each party has completed all fields.

print and sign 
Once completed please print and ensure that: 
The applicant has signed and dated Section 5.
The Company has signed and dated Section 6. 

If you have any questions please contact Customer Services on +36 1 777 9777

Cardmember Application Form
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6. A társaság nyilatkozata

Kijelentjük, hogy a fenti munkavállaló a Társaság alkalmazottja, nevét és lakcímét az Igénylőlap  
helyesen tartalmazza.

cégbélyegző és a társaság cégszerű aláírása

✗

Név:

Beosztás:

Név:

Beosztás:

Az American express képviseletében eljárók aláírása

Az American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország az igénylést jóváhagyja:

American express services europe limited Fióktelep, magyarország

✗

Az igénylőlap beadása

Szíveskedjék ellenőrizni, hogy az Önre vonatkozó kérdések mindegyikére válaszolt-e!

nyomtatás és aláírás 
A kitöltést követően az Igénylőlapot 2 példányban nyomtassa ki és győződjön meg a következőkről: 
Az igénylő aláírta és dátummal ellátta az 5-ös számmal megjelölt mezőt. 
A Társaság felhatalmazott képviselője aláírta és dátummal ellátta a 6-os számmal megjelölt mezőt.

Amennyiben az Igénylőlap kitöltésével kapcsolatosan kérdése merülne fel, szíveskedjék felhívni  
Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 777 9777-es telefonszámon.

Igénylőlap

 É É É É H H n n

 É É É É H H n n
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This framework agreement (the “Agreement”) was made on  Y Y Y Y M M D D   between

1) American Express Services Europe Limited (with its registered Address at Companies House: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX,
UK and with the following Registered Number at Companies House: 1833139) acting in Hungary through its branch office, American Express Services Europe 
Limited Branch, Hungary (company registration number: Cg.01-17-000661; registered seat: 1133 Budapest, Váci út 76. Hungary; email address for communication with 
the Cardmember: Ugyfelszolgalat@aexp.com), as American Express (“we” or “our” or “us”); and

2) 

Full Last Name:

Full First Name:

Mother’s maiden name:

Date of Birth: Y Y Y Y M M D D

Place of Birth:

Address:

Name of the Company:

as employee of the Company and Cardmember (“Cardmember” or “You”).

The undersigned, hereby agrees that the following terms with reference number CorpCard_HUN_Cardmember_T&C’s_JOct2017 apply, which are in line 
with the relevant Hungarian legislation, especially Act LXXXV of 2009 on the Provision of Payment Services, and that they have entered into this Agreement.

In the name and on behalf of American Express Services Europe Limited Branch, Hungary As the Cardmember:
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A jelen keretszerződés (a „Szerződés”) az alábbi felek között E E E E H H N N  napján jött létre:

1) American Express Services Europe Limited (székhely: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, Egyesült Királyság; cégjegyzékszám a Companies
House – az Egyesült Királyságbeli gazdasági társaságok hivatalos nyilvántartását vezető szerv – nyilvántartásában: 1833139), amely Magyarországon magyarországi 
fióktelepén keresztül, az American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarországon keresztül (cégjegyzékszám: Cg.01-17-000661; székhely: 1133 Budapest, 
Váci út 76.; a Kártyabirtokossal történő kapcsolattartás céljából e-mail címe: Ugyfelszolgalat@aexp.com) jár el, mint American Express („társaságunk”, „mi”,„miénk” 
és „minket” kifejezések); és

2) 

Teljes vezetéknév:

Teljes utónév:

Anyja leánykori neve:

Születési idő: E E E E H H N N

Születési hely:

Lakcím:

Társaság neve:

mint a Társaság munkavállalója és kártyabirtokos (“Kártyabirtokos” vagy “ön”).

Alulírottak a jelen Szerződést az alábbi CorpCard_HUN_Cardmember_T&C’s_Oct2017 hivatkozási számú, a magyar jogszabályoknak, különösen a pénzforgalmi 
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő szerződési feltételekkel ezennel megkötjük.

Az American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország nevében és részéről: Kártyabirtokos:

Acr291201185766420420124.pdf   1   18.09.2017   11:10

CorpCard_HUN_Cardmember_T&C’s_Oct2017
American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország, székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01-17-000661, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint 
Cégbíróság, alapító külföldi vállalkozás neve: American Express Services Europe Limited, székhelye: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, Egyesült Királyság, 
cégjegyzékszáma: 1833139, nyilvántartó hatósága: Companies House. Az American Express Services Europe Limited az Egyesült Királyság pénzügyi felügyeleti szerve, a Financial Conduct 
Authority engedélyével rendelkezik a tevékenységére (engedélyszám: 661836). Az American Express Services Europe Limited �óktelepének Magyarországon folytatott tevékenységére a helyi 
szabályok irányadók, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank felügyel.



Cardmember Framework Agreement 

AmericAn express corporAte cArd

6

We and the Cardmember agree that the Terms and Conditions are as follows:
1. Duration, Language

This document sets out the Terms and Conditions for Your use of the
American  Express Card. Please read it very carefully and keep it for Your
reference. By submitting an Application Form, You agree to the terms of this 
Agreement. If we make any changes to this Agreement You will be deemed
to have accepted them subject to the “Changes” section of this Agreement.
Following its signing by both parties, this Agreement will become effective on 
the date that, based on our evaluation of the Application Form submitted by 
You, we approve Your application and decide to provide You with Your Card. 
We will duly notify You about such decision. This Agreement is open ended, 
it has no fixed duration and will continue until You or we end it.
You can request a further copy of this Agreement free of charge at any time
during the term of the Agreement and if You do, we can make copies available
via the Programme Administrator.
This Agreement will be in Hungarian and/or in English. Where there is any
discrepancy the Hungarian version text shall prevail. All Communications between 
You and us concerning this Agreement will be in Hungarian and/or English.

2. Definitions
In this Agreement:
“Account” or “Corporate Card Account” means any technical account we
maintain in relation to the Card;
“Affiliate” means any entity that controls, is controlled by, or is under
common control with the relevant party, including its subsidiaries;
“Agreement” means this agreement and the Application Form;
“American  Express Entity” means each of our Affiliates and other
organisations that issue American  Express Cards and “American  Express
Entities” means any one or more American Express Entity;
“Application Form” means the Card application form completed by You
which is attached to this Agreement;
“Card” means the American  Express Corporate Card we issue for the
purpose of accessing Your Account to purchase goods and/or services for
Your Company’s business purposes;
“Card Anniversary Date” means the day each year of the anniversary of
Card membership;
“Cash Advance” means the withdrawal of cash in any currency through
Express Cash services;
“Charges” means all and any payments made using a Card or transactions
otherwise charged to Your Account and includes Cash Advances (where we
have agreed with Your Company), purchases, fees, commissions, interest,
taxes and all other amounts You and/or Your Company (dependent on which 
liability structure is chosen for the Account, please see "Liability for Charges" 
section of this Agreement) have agreed to pay us or are liable for under this
Agreement;
“Code(s)” means each of Your Personal Identification Number (PIN), on-line 
passwords and any other codes established for use on Your Account;
“Communications” means Statements, notices (including changes to this
Agreement), servicing messages, disclosures, additional copies of this
Agreement if requested and other communications;
“List of Fees and Commissions” means the table attached to this Agreement
(Exhibit Fees and Commissions) which lists all the fees and commissions that
apply to Your Account
“Merchant(s)” means a company, firm or other organisation accepting
American Express Cards as a means of payment for goods and/or services;
“Online Statement Service” means our Online Statement Service allowing
You access to Your Statements via our website;
“Programme Administrator” means the person designated by Your Company 
to act on its behalf in (i) the administration of the American  Express
Corporate Card programme; (ii) communicating with us about Corporate
Card Accounts including Your Account and; (iii) passing on to You certain
information we provide in relation to the Card and Your Account as explained 
within this Agreement;

“Recurring Charges” means where You allow a Merchant to bill Your 
Account for a specified or unspecified amount, at regular or irregular 
intervals for goods or services;
“Replacement Card” means a renewal or replacement Card issued to 
You by us;
“Security Information” means Your user ID and password for use of 
our Online Statement Service;
“Statements” means statements sent by us in respect of Your Account;
“We”, “our” and “us” means American  Express Services Europe Limited 
Branch, Hungary (company registration number: Cg.01-17-000661; registered  
seat: 1133 Budapest, Váci út 76. Hungary; email: Ugyfelszolgalat@ aexp.com) 
being the Hungarian branch office of American  Express Services Europe 
Limited (Registered Address at Companies House: Belgrave House, 76 
Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, UK. Registered Number at 
Companies House: 1833139; 
“You” and the “Cardmember” means the person whose name appears on 
the Card; and 
“Your Company” or “Company” means the company, business or firm that 
we have an agreement with for the provision of the Card and by whom You 
are authorised to incur business expenditure on the Card.

3. Use of the Card/Code(s) 
a. You agree that Your Account will be debited when You present the Card to a

Merchant that accepts the Card as payment and You:
i) enter Your PIN or sign a paper slip issued by the Merchant;
ii) provide Your Card number and related Card or Account details by

following the Merchant's instructions for processing Your payment in
the case of online, telephone, mail order purchases, Recurring Charges 
or through any other device such as telephone boxes and parking
permit dispensers;

iii) conclude an agreement with a Merchant and You consent to the
Merchant charging Your Account for an amount that is specified in
such agreement;

iv) authorise a Charge by passing Your Card over a card reader; or
v) verbally consent, or confirm Your agreement, to all or part of a Charge

after the Charge has been submitted.
You cannot cancel Charges once You have authorised them, except for 
Recurring Charges which can be cancelled for the future. Please see the 
"Recurring Charges" section of this Agreement. 

b. We may impose and vary limits and restrictions on Your use of Your Card
for Charges such as a maximum amount for each Charge, statement period
or otherwise.

c. You agree that we will consider Your instruction for paying a Merchant to
be made on the date when You must make any payment to us in relation to
a Charge appearing on Your Statement.

d. To prevent misuse of Your Account and the Card, You must ensure that You
i) sign the Card as soon as received;
ii) keep the Card secure at all times;
iii) regularly check that You still have the Card in Your possession;
iv) do not let anyone else use the Card;
v) retrieve the Card after making a Charge;
vi) never give out the Card details, except when using the Card in accordance 

with this Agreement; and
vii) when transferring the number of the Card in payment for a Charge

(online or mail order purchases), comply with the applicable instructions 
and recommendations issued by us or an American Express Entity on
each occasion.

e. To protect Your Codes (including Your PIN), You must in each case ensure
that You
i) memorise the Code;
ii) destroy our communication informing You of the Code;
iii) do not write the Code on the Card;
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Társaságunk és a Kártyabirtokos az alábbi feltételekben állapodnak meg:
1. Tartam, nyelv

A jelen dokumentum tartalmazza az American Express Kártya Ön általi
használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy
a jelen általános szerződési feltételeket figyelmesen olvassa át és őrizze
meg. Az Igénylőlap benyújtásával Ön a jelen általános szerződési feltételek
rendelkezéseit elfogadja. A jelen Szerződés módosítása esetén úgy tekintendő, 
hogy Ön ezeket a módosításokat jelen Szerződés „Módosítások” című
fejezetében foglaltak figyelembevételével elfogadta.
A jelen Szerződés mindkét fél általi aláírását követően azon a napon lép
hatályba, amikor az Ön által benyújtott Igénylőlap elbírálása alapján a
jelentkezését jóváhagyjuk és Kártyát bocsátunk az Ön rendelkezésére.
Döntésünkről megfelelően értesítjük. A jelen Szerződés határozatlan időre
szól, és addig marad érvényben, amíg azt Ön vagy mi fel nem mondjuk.
A Szerződés időtartama alatt Ön a Szerződésről bármikor díjmentesen
másolatot kérhet, amit kérésére a Vállalati Kapcsolattartón keresztül a
rendelkezésére bocsátunk.
A jelen Szerződés magyar és/vagy angol nyelven készül. Ha bármilyen eltérés 
van a két változat között, a magyar nyelvű szöveg az irányadó. Az Ön és a
társaságunk közötti, a jelen Szerződéssel kapcsolatos Értesítések magyar és/
vagy angol nyelven készülnek.

2. Meghatározások
A jelen Szerződésben:
„American Express Szervezet”: a társaságunk minden egyes Kapcsolt
Vállalkozása, továbbá azok a szervezetek, melyek American Express Kártyát
bocsátanak ki. Az „American Express Szervezetek”: kifejezés egy vagy több
American Express Szervezetet jelent;
„Biztonsági Adatok”: az On-line Számlakivonat Szolgáltatás igénybevételéhez
szükséges jelszava és felhasználói azonosítója;
„Díjjegyzék”: a jelen Szerződéshez mellékletként (Díjjegyzék) csatolt táblázat,
amely a Számlájával kapcsolatos valamennyi díjat és jutalékot tartalmazza;
„Értesítések”: Számlakivonatok, értesítések (többek között a jelen Szerződés
módosításai), szolgáltatás keretében küldött üzenetek, adatközlések, a jelen
Szerződés esetlegesen kért további példányai és egyéb közlések;
„Igénylőlap”: az Ön által kitöltött, és a jelen Szerződéshez csatolt Kártyaigénylőlap;
„Kapcsolt Vállalkozás”: olyan szervezet, amelyet az adott fél irányít, amely
az adott fél irányítása vagy az adott féllel közös irányítás alatt áll, ideértve
annak leányvállalatait;
„Kártya”: az Ön részére kibocsátott, a Számlához történő hozzáférést biztosító 
American Express Vállalati Kártya, amelyet abból a célból bocsátottunk ki,
hogy a Számlájához a Társaság üzleti célja érdekében áruk és szolgáltatások
vásárlása céljából hozzáférjen;
„Kártya Évfordulója”: minden évben a kártyatagság évfordulójának napja;
„Kereskedő”: olyan vállalkozás, társaság vagy egyéb szervezet, amely áruk vagy
szolgáltatások ellenértékének kifizetésére American Express Kártyát elfogad;
„Készpénzfelvétel”: bármilyen pénznemben készpénz felvétele, amely Express
Cash szolgáltatás keretében történhet;
„Kód(ok)”: az Ön PIN kódja (Personal Identification Number), on-line
jelszavai és egyéb, a Számlájával kapcsolatban használt más kód vagy kódok;
„On-line Számlakivonat Szolgáltatás”: az On-line Számlakivonat
Szolgáltatásunk, melynek segítésével Számlakivonataihoz a
weboldalunkon hozzáférhet;
„ön” és a „Kártyabirtokos”: azt a személyt jelenti, akinek a neve a
Kártyán szerepel;
„Pótkártya”: általunk Ön számára kiadott, megújított Kártya vagy Pótkártya;
„Rendszeresen Ismétlődő Terhelések”: amikor valamely Kereskedőt Ön
felhatalmazza arra, hogy Számláját árukért vagy szolgáltatásokért egy
meghatározott vagy meg nem határozott összeggel rendszeres vagy nem
rendszeres időközönként megterhelje;
„Számla” vagy „Vállalati Kártya Számla”: a Kártyához tartozó, társaságunk
által nyilvántartott technikai számla;
„Számlakivonat”: a Számlájára vonatkozóan általunk megküldött
számlakivonat;
„Szerződés”: a jelen szerződés és az Igénylőlap;
„Társaság”: az a vállalkozás vagy cég, amellyel a Kártya kibocsátására
szerződést kötöttünk, és amelynek felhatalmazása alapján Ön a Kártyát üzleti 
célú kiadások érdekében megterhelheti;

„Terhelés”: a Kártya használatával végrehajtott valamennyi fizetési művelet 
vagy egyébként a Számlára terhelt más összegek, ideértve (ha a Társasággal 
erről állapodtunk meg) a Készpénzfelvételeket, vásárlásokat, díjakat, 
jutalékokat, kamatokat, adókat és minden egyéb olyan összeget, amelyet (attól 
függően, hogy a Számlával kapcsolatban milyen felelősségi konstrukció került 
kiválasztásra, lásd a jelen Szerződés „Felelősség” című fejezetét) Ön és/vagy 
a Társaság vállalt, hogy a társaságunk részére megfizet, vagy a Szerződés 
alapján megfizetni köteles;
„Vállalati Kapcsolattartó”: az a Társaság által kijelölt személy, aki (i) az 
American Express Vállalati Kártya program intézése során; (ii) a Vállalati 
Kártya Számlákra – egyebek mellett az Ön Számlájára – vonatkozó 
kapcsolattartás során és (iii) a Kártyával és a Számlával összefüggésben a jelen 
Szerződésben meghatározottak szerint Önnek címzett bizonyos értesítések 
továbbítása során a Társaságot képviseli.
A „társaságunk”, „mi”, „miénk” és „minket” kifejezések az American Express 
Services Europe Limited Fióktelep, Magyarországra (cégjegyzékszám:  
Cg.01-17-000661; székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.; e-mail: 
Ugyfelszolgalat@aexp.com), az American Express Services Europe Limited 
(székhely: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, 
Egyesült Királyság; cégjegyzékszám a Companies House – az Egyesült 
Királyságbeli gazdasági társaságok hivatalos nyilvántartását vezető szerv – 
nyilvántartásában: 1833139) magyarországi fióktelepére utalnak;

3. A Kártya/Kód(ok) használata
a. Amikor a Kártyát elfogadó Kereskedőnek a Kártyát fizetéskor átadja, valamint:

i) a Kódot megadja vagy a Kereskedő által kiállított vásárlási
bizonylatot aláírja; 

ii) on-line vásárlás, illetve telefonos vagy postai megrendelés, Rendszeresen 
Ismétlődő Terhelések vagy kártyaelfogadó berendezés, mint például
telefonfülke vagy parkolójegy automaták igénybevétele esetén megadja 
Kártyaszámát és a kapcsolódó Kártya vagy Számla adatait, és a fizetés
feldolgozása érdekében követi a Kereskedő utasításait;

iii) megállapodást köt a Kereskedővel, és felhatalmazza a Kereskedőt, hogy
az ilyen megállapodásban rögzített összeggel a Kártyát megterhelje;

iv) Kártyáját kártyaleolvasóba helyezve a Terhelést engedélyezi; vagy
v) egy adott Terhelés teljes összegét vagy részösszegét szóban jóváhagyja

vagy megerősíti azt követően, hogy a Terhelést benyújtották,
Ön hozzájárul a Számlája megterheléséhez.
A jóváhagyott Terhelések utólag nem vonhatók vissza, kivéve a Rendszeres 
Ismétlődő Terheléseket, amelyek a jövőre nézve visszavonhatóak. Lásd a jelen 
Szerződés „Rendszeresen Ismétlődő Terhelések” című fejezetét.

b. Társaságunk korlátozhatja Kártyájának Terhelésekre történő felhasználását,
például az egyes Terhelések maximális összegét, a limitet, a Számlakivonatban 
foglalt időszakot vagy egyéb tényezőket, vagy az ezekre vonatkozó
korlátozásokat módosíthatjuk.

c. Ön tudomásul veszi, hogy a Kereskedő részére történő kifizetésre
vonatkozó megbízását arra a napra vonatkozóan tekintjük megadottnak,
amikor a Számlakivonaton szereplő Terhelés kiegyenlítése társaságunk felé
esedékessé válik. 

d. A Számla és a Kártya jogosulatlan használatának megelőzése érdekében Ön
köteles gondoskodni arról, hogy:
i) a Kártyát a kézhezvételét követően azonnal aláírja;
ii) a Kártyát mindig biztonságos helyen tartsa;
iii) rendszeresen ellenőrizze, hogy a Kártya a birtokában van-e;
iv) ne engedélyezze senkinek a Kártya használatát;
v) Terhelés után a Kártyát minden esetben visszakapja; és
vi) soha ne adja ki a Kártya adatait, kivéve, ha a Kártyáját a jelen Szerződéssel 

összhangban használja; és
vii) amikor a Kártyaszámát (online vagy postai megrendeléses vásárlás

esetén) Terhelés kiegyenlítése céljából megadja, minden alkalommal
kövesse az általunk vagy valamelyik American Express Szervezet által
adott utasításokat és ajánlásokat.

e. A Kódok (ideértve a PIN kódot) biztonsága érdekében Ön minden esetben
köteles gondoskodni arról, hogy:
i) a Kódot ne felejtse el;
ii) megsemmisítse azt az értesítésünket, amelyben a Kódról tájékoztattuk;
iii) a Kódot ne írja rá a Kártyára;
iv) ne tartson a Kódra vonatkozó feljegyzést a Kártyára vagy Számlára

vonatkozó adatokkal együtt vagy adatok közelében;
v) a Kódot ne közölje senkivel vagy a Kódhoz semmiképpen ne engedjen

mást hozzáférni;
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iv) do not keep a record of the Code with or near the Card or Account details;
v) do not tell the Code to anyone or otherwise allow access to it;
vi) do not choose a Code (if You select a Code) that can easily be associated 

with You such as Your name, date of birth or telephone number; and
vii) take care to prevent anyone else seeing the Code when entering it into

an electronic device (including an ATM).
f. Immediately upon becoming aware that Your Card has been stolen, and/or

has been subject to unauthorised or unapproved use, You shall notify us of
such fact(s).

4. Permitted Uses 
a. You are the only person who may use the Card. The Card is issued to You

solely for the purchase of goods and services for Your Company’s business
purposes.

b. You may use the Card, subject to any restrictions set out in this Agreement,
to pay for goods and services from Merchants, except where Your Company
has restricted use of the Card at a Merchant.

c. If we agree, You may also use Your Account to obtain Cash Advances in
accordance with the Cash Advances section of this Agreement.

5. Prohibited Uses 
a. You must not:

i) give the Card or Account number to any person or allow them to use
the Card or Account for Charges, identification or any other purpose,
other than to give Your consent to a transaction in accordance with the 
“Use of the Card/Code(s)” section of this Agreement;

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

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

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

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

vi) use the Card if You are bankrupt or insolvent or if You do not honestly
expect to be able to pay us any sums You owe us under this Agreement;

vii) use the Card if You know or could be reasonably expected to know
that Your Company is insolvent, wound up, if an administrator or
administrative receiver has been appointed or it is subject to any other
form of insolvency procedure;

viii) use the Card or Your Account to obtain cash unless we have agreed with 
You separately to permit Cash Advances;

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

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

xi) use the Card for any purpose other than the genuine purchase of goods
and/or services (or Cash Advances, if applicable);

xii) use the Card to purchase anything for the purpose of re-sale unless we
have previously agreed to this with Your Company; or

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

b. Subject to the “Lost/Stolen Cards, Incorrectly Executed Transactions and
Misuse of Your Account” section of this Agreement, You will be responsible 
for any prohibited use of Your Account even if we did not prevent or stop the 
prohibited use, unless otherwise provided by law.

6. Cash Advances
If we permit You to obtain Cash Advances with the Card, then:
i) You must enrol in the Express Cash Service, and obtain a Code to access

ATMs that accept the Card;

ii) participating financial institutions and ATM operators may also impose 
their own limits and restrictions on Cash Advances such as limits on
the number of Cash Advances, the amount of each Cash Advance and
access to and available services at ATMs;

iii) we reserve the right, without cause and without providing any notice
to You, to terminate Your access to ATMs, even if Your Account is not
in default;

iv) fees apply as set out in the List of Fees and Commissions. ATM providers 
may also charge a fee; and

v) You must comply with any additional Terms and Conditions that we
may provide to You.

7. Statements and Queries
a. We will make available to You, in the manner set out in the “Communicating

With You” section of this Agreement, Statements periodically and at least
once a month if there has been any Account activity. Unless we agree with
Your Company otherwise, if You enrol in, our Online Statement Service Your 
Statement is available to You online. We may also make Your Statement available 
via the Programme Administrator. Terms and Conditions apply to Your use of 
our Online Statement Service and are set out in the “Online Statement Service 
Terms and Conditions” section of this Agreement. Your Statement will show
important information about Your Account, such as (i) the outstanding balance 
on the last day of the Statement period, references enabling the identification
of the particular payment transaction (potentially also including the data of
the beneficiary), the amount and currency of the payment due, the payment
due date, the currency conversion rate and the amount prior to conversion, the 
date of the instruction or the date of the credit payment, and exhaustively all
applicable fees and will include Charges and other payment obligations made 
by You. We reserve the right to make some Account data available to You on
request once a month and, in such case, we will notify You in Your Statement.

b. Always check each Statement for accuracy and contact us as soon as possible 
if You need more information about a Charge on any Statement. If You have a
question about or a concern with Your Statement or any Charge on it, inform 
us immediately. We will normally expect this to be within one (1) month of
receipt of Your Statement.

c. If You or Your Company does not query a Charge that You believe is
unauthorised or incorrectly executed within this period, but within up to
thirteen (13) months at the latest, You and/or Your Company dependent on
which liability structure is chosen for the Account (please see the "Liability
for Charges" section of this Agreement) may be liable for this unauthorised or 
incorrectly executed Charge. If we request, You agree to promptly provide us 
with written confirmation of Your question or concern and any information 
we may reasonably require that relates to Your question or concern.

d. You agree we may send You notices, including notices of variation of this
Agreement, with Your Statement (whether online or paper copy).

8. Online Statement Service Terms and Conditions
a. If You are enrolled in our Online Statement Service You may access the service 

via our web site, using Your Security Information. You will not receive paper 
Statements unless we have reason to send You one such as if Your Account
is overdue or it is so expressly requested by You. You must access the Online 
Statement Service regularly and check it for any new Statements.

b. If You do not receive or are unable to access a Statement, regardless of the
reason, where You are liable to make payment to us (please see the "Liability 
for Charges" section of this Agreement), this shall not affect the payment
obligations under this Agreement. It is Your responsibility to contact us
in such circumstances to obtain relevant information in order to fulfil any
payment obligations.

c. Each online Statement is kept available online for six (6) months. You can
print out Your statement data and/or download it for future reference.

d. You are responsible for obtaining and maintaining Your own compatible
computer system, software, and communications lines required to properly
access the Online Statement Service. We have no responsibility or liability in 
respect of Your software or equipment.
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vi) ha Ön választja ki a Kódot, ne válasszon olyan Kódot, amely könnyen
összefüggésbe hozható Önnel, mint pl. a neve, születési dátuma, vagy
telefonszáma; és

vii) elektronikus eszköz például bankjegykiadó automata (ATM) használata
során megfelelő körültekintéssel járjon el, nehogy a Kódot más meglássa.

f. Haladéktalanul értesítsen bennünket, amint észreveszi, hogy a Kártyáját
ellopták, és/vagy jogosulatlanul vagy jóváhagyása nélkül használták.

4. Engedélyezett használat
a. A Kártyát kizárólag Ön használhatja. A Kártya az Ön részére kizárólag

áruknak és szolgáltatásoknak a Társaság üzleti tevékenysége érdekében
történő vásárlása céljából került kibocsátásra.

b. A Kártya áruk és szolgáltatások Kereskedőktől történő megvásárlására
használható – a Szerződésben meghatározott korlátozások figyelembevételével –  
kivéve, ha a Társaság a Kártya használatát egy adott Kereskedő
tekintetében megtiltotta.

c. Megállapodás esetén a Számla a jelen Szerződés „Készpénzfelvétel” című
fejezetében foglaltak szerint Készpénzfelvételre is használható.

5. Tiltott használat
a. Tilos:

i) a Kártyát vagy a Számlaszámot másnak átadni, vagy a Kártya vagy a
Számla használatát Terhelések végrehajtása, azonosítás vagy bármely
egyéb célból más részére engedélyezni, kivéve, ha az a jelen Szerződés
„Kártya/Kód(ok) használata” című fejezetében ismertetett fizetési
műveletek jóváhagyásához szükséges;

ii) a Kártya vagy a Kód használatát bármi okból másnak átengedni;
iii) a Kártyával vásárolt árut vagy szolgáltatást készpénz-visszatérítés

ellenében visszaszolgáltatni. Ha a Kereskedő engedi, a Kártyával
kifizetett áruk vagy szolgáltatások a Kártyára történő jóváírás mellett
szolgáltathatók vissza;

iv) a Kártyával a Kereskedőtől készpénzhez jutni úgy, hogy egy Terhelés
vásárlásként kerül rögzítésre;

v) a Számlára jóváírást kapni, kivéve a Kártyával előzőleg vásárolt áru vagy
szolgáltatás visszaszolgáltatásából származó visszatérítést;

vi) a Kártyát olyankor használni, amikor Ön fizetésképtelen, vagy amikor
Ön várhatóan nem lesz képes a társaságunknak a Szerződés alapján az
irányukban fennálló tartozását megfizetni;

vii) a Kártyát olyankor használni, amikor Ön tudja vagy ésszerű feltételezés 
alapján tudnia kellene, hogy a Társaság fizetésképtelen vagy felszámolás 
vagy végelszámolás alatt áll, vagy a Társaság vonatkozásában
vagyonfelügyelő vagy felszámoló került kinevezésre, vagy bármilyen
más fajta fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll;

viii) a Kártyáját vagy Számláját készpénzfelvételre használni, kivéve,
ha a Készpénzfelvétel engedélyezésére vonatkozóan Önnel
külön megállapodtunk;

ix) a Kártyát azt követően használni, hogy a Kártya elvesztését vagy ellopását 
bejelentették nekünk, egészen addig, amíg új Kártyát nem bocsátunk ki, 
vagy meg nem adjuk az új Számla adatait (amely esetben a továbbiakban 
Ön köteles ezeket használni) vagy egyéb módon megerősítjük, hogy
Számláját/Kártyáját tovább használhatja;

x) a Kártyát a felfüggesztését vagy érvénytelenítését követően, vagy a Számla 
megszűnését vagy a Kártya előlapján feltüntetett lejárat időpontját
követően használni;

xi) a Kártyát olyan Terhelésekre használni, amelyek nem áruk és
szolgáltatások jóhiszemű beszerzésére (vagy – adott esetben –
Készpénzfelvételre) irányulnak;

xii) a Kártyát továbbértékesítés céljából történő vásárlásra használni kivéve,
ha ebben mi és a Társaság előzetesen megállapodtunk; vagy

xiii) a Kártyát olyan Kereskedőnél használni vásárlásra, akiben a Társaságnak 
vagy a Társasághoz kapcsolt bármely harmadik félnek tulajdonosi
érdekeltsége áll fenn, amennyiben a tulajdonosi érdekeltség nem
valamely elismert tőzsdén jegyzett részvényeket jelent.

b. A jelen Szerződés „Elveszett/ellopott Kártyák, hibásan végrehajtott fizetési
műveletek, és a Számla jogosulatlan használata” című fejezete szerint a
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában Ön felelős a Számla bármely tiltott 
célú felhasználásáért. Önt terheli a felelősség akkor is, ha társaságunk azt nem
előzte vagy akadályozta meg.

6. Készpénzfelvétel
Ha a Társaság engedélyezi Önnek a Kártyával történő Készpénzfelvételt:
i) regisztrálnia kell az Express Cash szolgáltatásra, és a Kártyát

elfogadó ATM-ek használatához rendelkeznie kell egy erre a célra
használható Kóddal;

ii) a Készpénzfelvétellel kapcsolatban a közreműködő pénzügyi intézmények 
és az ATM üzemeltetők ugyancsak jogosultak meghatározni a saját
értékhatáraikat és korlátozásaikat a Készpénzfelvétellel kapcsolatban,
így például az egyes alkalmakkor felvehető készpénz összegére, az ATM 
használatához való hozzáférésre és az igénybe vehető szolgáltatásokra
vonatkozó korlátozásokat alkalmazhatnak;

iii) fenntartjuk a jogot, hogy külön indokolás és értesítés nélkül
megszüntessük az ATM-ek használatának lehetőségét, függetlenül attól, 
hogy a Számla tekintetében tartozása áll-e fenn;

iv) a díjak a jelen Szerződés Díjjegyzékében foglaltak szerint érvényesek,
ezenkívül az ATM üzemeltetői is számíthatnak fel díjat; és

v) Ön köteles betartani azon további általános szerződési feltételeket,
amelyeket társaságunk Önnel közöl.

7. Számlakivonatok és panaszok
a. Társaságunk időről-időre, de legalább havonta egyszer Számlakivonatot küld

Önnek a jelen Szerződés „Kapcsolattartás” című fejezetében foglalt módon,
feltéve, hogy a Számlán bármilyen esemény történt. A Társasággal kötött
eltérő megállapodás hiányában, ha Ön regisztrál az On-line Számlakivonat
Szolgáltatásunkra, a Számlakivonat csak on-line lesz elérhető. A Számlakivonat
a Vállalati Kapcsolattartón keresztül is rendelkezésre bocsátható. Az On-line
Számlakivonat Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződési feltételeket a jelen 
Szerződés „On-line Számlakivonat Szolgáltatás általános szerződési feltételei” című 
fejezete tartalmazza. A Számlakivonat tartalmazza a Számlára vonatkozó fontos
tudnivalókat, így például (i) a Számlakivonatban szereplő időszak utolsó napján
fennálló tartozás egyenlegét, az adott fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő
adatokat (esetlegesen ideértve a kedvezményezett adatait); az esedékes tartozás
összegét és pénznemét, a fizetési határidőt, a deviza átváltási árfolyamokat és
az átváltás előtti összeget, a fizetési megbízás átvételének napját vagy a befizetés
feldolgozásának (terhelés) értéknapját valamennyi alkalmazandó díjat, és az Ön
által kezdeményezett Terheléseket és az Önt terhelő egyéb fizetési kötelezettségeket. 
Fenntartjuk a jogot, hogy a Számlára vonatkozóan kért egyes adatokat havonta
közöljünk; ebben az esetben a Számlakivonat útján tájékoztatjuk Önt.

b. Mindig ellenőrizze a Számlakivonat helyességét, és haladéktalanul lépjen
velünk kapcsolatba, ha a Számlakivonatban szereplő Terhelésekkel
kapcsolatban további tájékoztatást igényel. Ha a Számlakivonattal vagy
az abban szereplő bármely Terheléssel kapcsolatban kérdése vagy aggálya
merül fel, késedelem nélkül tájékoztasson bennünket. Ezt rendszerint a
Számlakivonat kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül teheti meg.

c. Ha Ön vagy a Társaság nem vitatja a jogosulatlannak vagy hibásnak vélt
Terheléseket ezen a határidőn vagy bizonyos esetekben tizenhárom (13)
hónapon belül, akkor (attól függően, hogy a Számlával kapcsolatban milyen 
felelősségi konstrukció került kiválasztásra, lásd a jelen Szerződés „Felelősség” 
című fejezetét) Ön és/vagy a Társaság felel a jogosulatlan vagy hibás
Terhelésekért. Kérésünkre Ön köteles késedelem nélkül rendelkezésünkre
bocsátani a kérdésének vagy észrevételének írásbeli megerősítését, vagy
a kérdésével, észrevételével kapcsolatban a társaságunk által indokoltan
kért tájékoztatást.

d. Ön hozzájárul, hogy a Számlakivonattal együtt egyéb (on-line vagy papír
alapú) értesítéseket küldjünk Önnek, ideértve a jelen Szerződés módosítására 
vonatkozó értesítéseket is.

8. On-line Számlakivonat Szolgáltatás általános szerződési feltételei
a. Ha Ön regisztrál az On-line Számlakivonat Szolgáltatásra, a szolgáltatást

Biztonsági Adatainak használatával honlapunkon keresztül érheti el. Papír
alapú Számlakivonatot ebben az esetben nem kap, csak indokolt esetekben, így 
például ha a Számlája lejárt tartozást mutat, vagy ha Ön azt kifejezetten kéri. 
Köteles az On-line Számlakivonat Szolgáltatásba rendszeresen bejelentkezni, 
és ellenőrizni, hogy új Számlakivonat került-e feltöltésre.

b. Ha nem kap Számlakivonatot vagy Számlakivonathoz nem tud hozzáférni,
tekintet nélkül annak okára, az a jelen Szerződés alapján fennálló fizetési
kötelezettségét nem érinti azokban az esetekben, ha tartozása áll fenn az
irányunkban (lásd a jelen Szerződés „Felelősség” című fejezetét). Ilyen
esetekben Ön felelős azért, hogy bármilyen fizetési kötelezettség teljesítése
érdekében a kérdéses információ beszerzése végett velünk kapcsolatba lépjen.
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e. You are responsible for all telecommunications and similar charges incurred
by You in accessing and using the Online Statement Service.

f. We may alter the facilities available under the Online Statement Service at any 
time. We will inform You of these changes and any corresponding changes
to Online Statement Service Terms and Conditions in accordance with the
“Changes” section of this Agreement.

g. Your Security Information is confidential, thus, You and must not be shared with
any other person or recorded in an insecure location accessible to anyone else.
We are not responsible for any misuse of the Online Statement Service by You or 
anyone else nor for any disclosure of confidential information by us where You 
have failed to take reasonable precautions to protect Your Security Information.

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

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

j. When Your Statement is made available through the Online Statement Service, 
we will send You a notification to the e-mail address You have provided to us 
to advise You that Your Statement is ready to view online.

k. If we detect that the e-mail address You have provided is invalid, the e-mails 
that are sent to Your address are returned or are not received by You, we may
revert to sending You printed Statements through the post or may attempt to 
contact You or Your Company. Our action or inaction does not limit Your or 
Your Company's obligations under this Agreement.

l. We will not be responsible where any e-mail sent to You under this Agreement 
is not received by You due to Your e-mail address having changed or being
invalid or due to systems failure, interruptions in the communications systems
or other reasons outside our control.

m. If You do not receive Your notification e-mail, You are required to obtain
Your Account balance either by logging on to our Online Statement Service
via our web site or calling the Customer Service telephone number printed
on the reverse of the Card.

n. The fact that You have not received our e-mail notification or You have not
been able to access Your Statement online does not constitute an exception
to Your obligation to pay Your Account balance on time.

o. You may cancel participation in the Online Statement Service at any time
and, in this case, paper Statements will be provided or made available by mail.

9. Fees 
a. The fees and commissions that apply to Your Account are set out in the

List of Fees and Commissions. As outlined therein, we may charge fees for,
including but not limited to:
i) Annual fee for Card membership unless otherwise agreed with Your

Company (see also section 9c. below);
ii) Fees for express card production;
iii) Fees for Cash Advances;
iv) Fees for late payment (see also section 9e below)
v) Fees for re-instatement of the Card (see also section 9d below)
vi) Fees for rejected direct debits (see also section 9g below)
vii) Fees for Card replacement where there has been an amendment of the

service features initiated by Company and/or where the name on the
Card is to be amended at the request of the Cardmember;

viii) Fees for the provision of Statement copies; and
ix) Fees for foreign currency conversions for Charges or Cash Advances not

transacted in HUF (see also section 11).
b. You are obligated to pay fees that are due and we are entitled to charge them

to Your Account when due.
c. The annual fee for your Card membership is payable on the first Statement

date after the Card is issued and then on the Statement date following the

beginning of each membership year unless we agree with You and Your 
Company otherwise. A membership year starts on the Card Anniversary 
Date and ends on the day before the next Card Anniversary Date.

d. If Your Account is sixty (60) days or more overdue for payment and we cancel 
the Card and close Your Account, we will charge a fee for reinstatement of
the Card and Your Account, as set out in the List of Fees and Commissions.

e. We will also charge late payment fees as set out in the List of Fees and
Commissions and charge your Account for any reasonable costs we incur in 
recovering overdue payments in line with section 27 (“Default”).

f. We will also charge Your Account for any reasonable costs we incur in
recovering overdue payments. These costs may be added to the outstanding
sum and include the cost of using third parties, such as a firm of solicitors,
and any costs they themselves incur in trying to recover a debt on our behalf.

g. If Your Account is paid with a direct debit and Your bank does not honour
the direct debit, we will charge You a fee as set out in the List of Fees
and Commissions.

h. We may, at any time, as a continuous right, without prior notice and before
and after demand, set off against any credit on Your Account any amount due
by You to us on any other account You have with us and to do so may convert 
to one currency any amount which is in a different currency.

10. Right to Change Fees and Commissions
We may change the circumstances in which any of the fees or commissions on 
Your Account are charged, the amount of those fees and introduce additional 
fees in accordance with the “Changes” section of this Agreement.

11. Charges Made in Foreign Currencies
a. If You carry out a Charge in a currency other than Hungarian Forints, that

Charge will be converted into Hungarian Forints, using the American Express 
Exchange Rate (as described below). The conversion will take place on the
date the Charge is processed by us, which may not be the same date on which 
You authorise the Charge as it depends on when the Charge was submitted to 
us. If the Charge is not in U.S. dollars, the conversion will be made through
U.S. dollars, by converting the Charge amount into U.S. dollars and then by
converting the U.S. dollar amount into Hungarian Forints. If the Charge is in 
U.S. dollars, it will be converted directly into Hungarian Forints.

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

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

d. The American Express Exchange Rate is set daily. You agree that any changes 
in the American  Express Exchange Rate will be applied immediately and
without notice. The rate charged is not necessarily the rate available on the
date of Your transaction as the rate applicable is determined by the date on
which the Merchant or ATM operator, in the case of Cards which can be used 
at ATMs, submits a Charge which may not be the date on which You authorise 
the transaction. Fluctuations can be significant. The American  Express
Exchange Rate may be found on our website (www.americanexpress.com)
or You may contact us by telephone or email to obtain the rate.

12. Liability For Charges
You and/or Your Company shall be liable to us for all Charges in accordance 
with the liability type that is identified in the Application Form or that Your 
Company has otherwise agreed with us in writing. Subject to the terms of
the "Statements and Queries" and “Lost/Stolen Cards, Incorrectly Executed
Transactions and Misuse of Your Account” sections of this Agreement:
i) “Full Corporate Liability” means, Your Company shall be fully liable

to us for all Charges;

Acr2912011857664-5325447.pdf   1   18.09.2017   11:27

CorpCard_HUN_Cardmember_T&C’s_Oct2017
American Express Services Europe Limited Branch, Hungary, registered o�ce: Váci út 76, Budapest 1133, Hungary, company registration number: 01-17-000661, registration authority:
Capital Court as Court of Registration, name of founding foreign company: American Express Services Europe Limited, seat: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 
9AX, United Kingdom, company registration number: 1833139, registration authority: Companies House. American Express Services Europe Limited is authorised in the United Kingdom 
by the Financial Conduct Authority (reference number 661836). For American Express Services Europe Limited’s branch activities in Hungary, local rules apply which can be enforced by 
the National Bank of Hungary.

AmericAn express VállAlAti KártYA

Vállalati Kártyabirtokosi Keretszerződés

8

c. Minden egyes On-line Számlakivonat on-line 6 hónapig érhető el. A
Számlakivonat adatait kinyomtathatja és/vagy letöltheti, hogy az a jövőben
is rendelkezésére álljon.

d. Az On-line Számlakivonat Szolgáltatáshoz való megfelelő hozzáférést biztosító 
számítógépes rendszer, szoftver és kommunikációs vonalak beszerzése
és üzemeltetése az Ön felelőssége. Ilyen szoftverekkel vagy eszközökkel
kapcsolatban semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem vállalunk.

e. Az On-line Számlakivonat Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel és annak
használatával kapcsolatban felmerülő minden távközlési díjat vagy hasonló
költséget Önnek kell viselnie.

f. Az On-line Számlakivonat Szolgáltatás keretében működő alkalmazásokat
bármikor módosíthatjuk. Az ilyen változtatásokról, illetve minden, az On-line 
Számlakivonat Szolgáltatás általános szerződési feltételeit érintő változásról
a jelen Szerződés „Módosítások” című fejezetében írt szabályok szerint
értesítjük Önt.

g. A Biztonsági Adatai titkosak, ezért tilos azokat másnak átadni, vagy bárki
számára hozzáférhető nem biztonságos helyen tárolni. Társaságunkat nem
terheli semmilyen felelősség az On-line Számlakivonat Szolgáltatás Ön vagy 
más személy általi jogosulatlan használatáért, vagy a bizalmas adatoknak
az általunk olyan esetekben történő kiszolgáltatásáért, ha Ön nem tett meg
minden szükséges óvintézkedést a Biztonsági Adatainak védelme érdekében.

h. Az On-line Számlakivonat Szolgáltatás használatát bármikor
megszüntethetjük, visszavonhatjuk, módosíthatjuk, vagy felfüggeszthetjük.
Az On-line Számlakivonat Szolgáltatás visszavonásáról vagy felfüggesztéséről 
a jelen Szerződés „Módosítások” című fejezetében írt szabályok szerint
előzetesen értesítjük Önt kivéve, ha (i) rajtunk kívül álló körülmények ezt
nem teszik lehetővé, továbbá (ii) jogosulatlan felhasználás gyanúja esetén,
valamint az On-line Számlakivonat Szolgáltatás jelen általános szerződési
feltételeinek megszegése esetén vagy (iii) biztonsági okokból.

i. Nem vállalunk felelősséget arra az esetre, ha az Online Számlakivonat
Szolgáltatáson keresztül rendelkezésre bocsátott információ rendszerhiba, a
távközlési rendszerek leállásai miatt vagy egyéb rajtunk kívül álló okból nem 
áll rendelkezésre vagy helytelenül jelenik meg.

j. Ha a Számlakivonat rendelkezésre bocsátása az On-line Számlakivonat
Szolgáltatáson keresztül történik, az Ön által megadott e-mail címre
küldött értesítéssel tájékoztatjuk Önt arról, hogy a Számlakivonat
on-line megtekinthető.

k. Ha kiderül, hogy az Ön által megadott e-mail cím érvénytelen, vagy az Ön
címére küldött e-mail üzenetek visszajönnek, vagy Ön azokat nem kapja
meg, jogosultak vagyunk arra, hogy ismét nyomtatott Számlakivonatot
küldjünk Önnek postán, vagy megpróbáljunk kapcsolatba lépni Önnel vagy
a Társasággal. Az ilyen intézkedéseink, illetve azok hiánya nem mentesíti Önt
vagy a Társaságot a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei alól.

l. Társaságunkat nem terheli semmilyen felelősség azért, ha a jelen Szerződés
szerint Önnek megküldött e-mailt az e-mail címének megváltozása,
érvénytelensége, rendszer- illetve kommunikációs hiba vagy rajtunk kívül
álló okok miatt nem kapja meg.

m. Ha nem kapja meg az értesítő e-mail üzenetet, akkor is köteles a Számlájának 
egyenlegéről a honlapunkon keresztül elérhető On-line Számlakivonat
Szolgáltatásba való bejelentkezéssel, vagy a Kártya hátoldalán található
telefonszám felhívásával ügyfélszolgálatunkon tájékozódni.

n. Az a tény, hogy nem kapta meg az értesítő e-mail üzenetet, vagy nem tudott 
on-line hozzáférni a Számlakivonathoz, nem mentesíti Önt a Számlán fennálló 
tartozás határidőn belül történő teljesítésének kötelezettsége alól.

o. Az On-line Számlakivonat Szolgáltatás igénybevételét bármikor felmondhatja.
Ebben az esetben a Számlakivonatot papír alapon, postán juttatjuk el Önhöz.

9. Díjak
a. A Számlájával kapcsolatos díjakat és költségeket a Díjjegyzék tartalmazza. A 

Díjjegyzéknek megfelelően társaságunk többek között - de nem kizárólag - az 
alábbi díjak felszámítására jogosult:
i) éves díj, kivéve, ha társaságunk és a Társaság ettől eltérő megállapodást

kötnek egymással (ld. a 9(c) pontot is);
ii) sürgősségi Kártya-előállítási díj;
iii) Készpénzfelvétel díja;
iv) Késedelmi díj (ld. a 9(e) pontot is);
v) Kártya újra kibocsátásának díja (ld. a 9(d) pontot is);
vi) visszautasított csoportos beszedés díja (ld. a 9(g) pontot is);

vii) Pótkártya díja a szolgáltatás jellemzőinek a Társaság által kezdeményezett 
módosítása esetén és/vagy a Kártyán található név módosítása a
Kártyabirtokos kérése esetén;

viii) Számlakivonat-másolat rendelkezésre bocsátásának díja; és
ix) forinttól eltérő pénznemben végrehajtott Terhelések vagy

Készpénzfelvételek forintra váltásának díja (ld. a 11. pontot is).
b. Ön köteles a díjakat az esedékessé válásukkor megfizetni, a társaságunk pedig

jogosult a díjakat azok esedékességekor a Számlájára terhelni.
c. A Kártya éves díja a Kártya kibocsátását követő első Számlakivonat

kiállításának időpontjában, ezt követően pedig a kártyatagság minden évének 
kezdetét követő első Számlakivonat kiállításának időpontjában esedékes,
kivéve, ha társaságunk és a Társaság ettől eltérő megállapodást kötnek.
Egy kártyatagsági év a Kártya Évfordulón kezdődik és a következő Kártya
Évfordulót megelőző napig tart.

d. Ha az Ön Számlája hatvan (60) napnál régebbi tartozást mutat, és társaságunk
érvényteleníti a Kártyát és megszünteti a Számláját, társaságunk díjat jogosult
felszámítani a Kártya újbóli kibocsátásáért a Díjjegyzékben meghatározottak szerint.

e. Társaságunk késedelmi díj felszámítására jogosult a Díjjegyzékben foglaltak
szerint, továbbá a 27. fejezetben (Szerződésszegés) foglaltak szerint jogosult
megterhelni az Ön Számláját a tartozás behajtásával összefüggésben felmerült 
indokolt költségekkel.

f. Társaságunk jogosult megterhelni az Ön Számláját a késedelmes tartozások
behajtásával összefüggésben felmerült indokolt költségekkel. A szóban forgó
költségek a tartozás összegét növelik, és ilyenek lehetnek például egy ügyvédi 
iroda vagy más harmadik személy igénybevételének költségei, ideértve azokat a 
költségeket is, amelyek ezeknél a személyeknél az eljárásuk során felmerülnek.

g. Ha a Számláját csoportos beszedési megbízással fizeti, de az Ön bankja
visszautasítja a csoportos beszedési megbízást, társaságunk díj felszámítására 
jogosult a Díjjegyzékben foglaltak szerint.

h. Folyamatosan jogosultak vagyunk bármikor, előzetes értesítés nélkül,
felszólítást megelőzően vagy követően a Számláján található követel
egyenlegbe bármelyik nálunk vezetett Számláján fennálló tartozásának
összegét beszámítani, és ehhez másik devizában fennálló bármely összeget
egy adott devizára átváltani.

10. A díjak és költségek módosításának joga
Fenntartjuk a jogot, hogy a Számlával kapcsolatos díjak és jutalékok terhelési 
módját és mértékét módosítsuk, és további díjakat vezessünk be a jelen
Szerződés „Módosítások” című fejezetében írt szabályok szerint.

11. Terhelések külföldi pénznemben
a. Ha Ön a forinttól eltérő pénznemben hajtja végre a Terhelést, az adott Terhelés 

összegét (az alábbiakban ismertetett módon) az American Express Átváltási
Árfolyam alkalmazásával forintra váltjuk. Az átváltásra azon a napon kerül
sor, amikor a Terhelést feldolgozzuk. Ez eltérhet attól a naptól, amikor Ön
a Terhelést végrehajtotta, mert a feldolgozás időpontja attól függ, hogy a
Terhelést mikor továbbították nekünk. Ha a Terhelés nem USA dollárban
történik, az átváltásra USA dolláron keresztül kerül sor oly módon, hogy a
Terhelés összegét először USA dollárra, majd az USA dollár összeget forintra 
váltjuk. Ha a Terhelés USA dollárban történt, azt közvetlenül forintra váltjuk.

b. Ön hozzájárul, hogy ha az alkalmazandó jogszabály valamilyen speciális
árfolyamot kifejezetten nem ír elő, az American Express elszámolási rendszere 
a szokásos piaci forrásokból kiválasztott, a feldolgozás időpontját megelőző
munkanapon irányadó bankközi átváltási árfolyamokat (a továbbiakban
„American Express Átváltási Árfolyam”) alkalmazza, megnövelve a
Díjjegyzékben meghatározott mértékű tranzakciós díjjal.

c. Ha a Terhelések összegét harmadik személy már átváltotta, mielőtt hozzánk
továbbítja, ezen átváltás során az átváltást végző harmadik személy az
árfolyamot – és az esetlegesen alkalmazott díjakat – maga választja meg.
Ebben az esetben a fizetési műveletet forint fizetési műveletnek minősítjük,
és a harmadik fél által végrehajtott átváltást elfogadva nem számítunk fel
átváltási díjat. Harmadik fél által felszámított átváltási díjat azonban Ön viseli, 
melyről a harmadik féltől szerezhet be részletes információt.

d. Az American Express Átváltási Árfolyamot naponta határozzuk meg. Ön
hozzájárul az American Express Referencia Árfolyamot érintő minden módosítás
külön értesítés nélküli, azonnali alkalmazásához. Az alkalmazott árfolyam nem 
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ii) “Combined Liability” means, Your Company and You shall be jointly
and severally liable for all Charges incurred by You; provided, however, 
that Your Company shall not be liable for Charges (a) incurred by You
that are personal in nature and which did not accrue a benefit to Your
Company or (b) for which Your Company has reimbursed You; and

iii) “Individual Liability” means that, except as otherwise expressly provided
in this Agreement, You are liable to us for all Charges.

13. Payment
a. All Charges are due and payable to us in full in Hungarian Forints on the

date set out on Your monthly Statement.
b. Any payment made in any currency other than Hungarian Forints, if accepted 

by us, is converted into Hungarian Forints. This will delay the credit to Your 
Account and may involve the charging of currency conversion fees.

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

d. We may, at our discretion, accept late or partial payment in full or payment
in settlement of a dispute. In so doing we do not lose or consent to vary any
of our rights under this Agreement or under the law.

e. We will normally apply payments to Your Account firstly to the amounts that 
have appeared on Your Statement and secondly to amounts that have not yet 
appeared on Your Statement.
For servicing, administrative, systems or other business reasons, we may
apply payments to Your Account in some other order or manner that we
may determine at our discretion. You agree that we may do so in a way that
is favourable or convenient to us.

f. We do not pay any interest on positive balances on Your Account.
14. Card is Our Property

The Card is only valid for the time period stated on the Card. Although You 
use the Card on Your Account, the Card remains our property at all times.
You may be asked to destroy the Card by cutting it up or returning the Card 
to us or anyone we ask to take it on our behalf, including Merchants. We may 
also inform Merchants that the Card is no longer valid.

15. Replacement Cards
a. A Replacement Card will be sent to You if the Card is lost, stolen, damaged, 

cancelled, renewed or switched to a different card type. The Card may also
be cancelled or no further Charges permitted without a Replacement Card
being issued.

b. You authorise us to send You a Replacement Card before the current Card
expires. You must destroy any expired Cards by cutting them up or returning
them to us. This Agreement as amended or replaced continues to apply to
any Replacement Cards we issue.

c. Please note that we do not provide Replacement Card information (such as
Card number and Card expiry date) to Merchants.

16. Recurring Charges
a. In order to avoid potential disruption of Recurring Charges and the provision 

of goods or services by the Merchant in the case of a Card being cancelled,
it is always Your responsibility to contact the Merchant and provide Your
Replacement Card information or make alternate payment arrangements.
You and/or Your Company are responsible for any Recurring Charges that
may continue to be charged to Your Account from a Card that has been
replaced or cancelled.

b. Recurring Charges may be automatically charged to a Replacement Card
without notice to You in which case You and/or Your Company (dependent
on which liability structure is chosen for the Account, please see the "Liability 
for Charges" section of this Agreement) are responsible for any such Recurring 
Charges but please note that we are not obliged to provide Replacement Card 
information (such as Card number and Card expiry date) to Merchants.

c. To stop Recurring Charges being billed to Your Account, You must have the 
right to do so by law or under Your arrangement with the Merchant and You 
must wish to advise the Merchant in writing or in another way permitted by
the Merchant, to stop billing Charges to Your Account.

d. If we permit, You may allow us to enrol You with a Merchant for Recurring
Charges. You will remain responsible to make other payment arrangements
until the Recurring Charges begin to be applied to Your Account. We are not 
responsible for any failure to enrol Your Account for Recurring Card or if the 
Merchant fails to charge Your Account. The paragraph above which deals with 
stopping Recurring Charges also applies if You use our enrolment services.

17. Acceptance of Charges by Us
a. We may require Charges to be approved by us before they are accepted by

a Merchant.
b. Each Charge is approved based on the cashflow and credit history of all of

Your and/or Your Company's accounts established with us, as well as on
Your credit history with other financial institutions and Your income and
salary known by us.

c. Even though Your Account may not be in default, we may refuse any request
for approval of a Charge where: (i) we suspect unauthorised, improper and/
or fraudulent use, (ii) due to technical difficulties, (iii) security concerns,
(iv)  unusual spending behaviour, (v) increased risk that You and/or Your
Company may not be able to pay Your Account in full and on time (including 
without limitation, exceeding limits that we impose on Your Company’s
outstanding obligations to us such as limits that apply to some or all Cards),
(vi) late payment, (vii) reports by the credit reference agency makes it justified, 
or (viii) if the use of the Card is prohibited pursuant to the 'Prohibited Uses' 
section of this Agreement or (ix) under any other reasonable grounds that would 
jeopardise our ability to act in accordance with this Agreement and applicable 
laws. We will provide You with our reasons for any refusal to grant approval. 
You may contact us at +36 1 777 9777 or at Ugyfelszolgalat@aexp.com email. 

18. Use of Personal Information 
You acknowledge and agree that:

a. We may exchange information about You, Your Account and Charges on Your 
Account (including details of goods or services purchased) (“Data”) within the 
American Express Entities in their capacity as data controllers, including their 
agents, processors and suppliers; to Your Company (including the Programme 
Administrator) or its Affiliates, including their agents and processors; to any 
party authorised by You; to companies who distribute the Card; to any other 
party whose name or logo appears on the Card; and to Merchants used by
You in order to administer and service Your Account or the American Express 
Corporate Card programme, process and collect Charges on it and manage
any benefits, insurance, travel or other corporate programmes in which You 
or Your Company are enrolled. Where You purchase goods and/or services
on behalf of a third party with the Card, You are required to inform the third 
party (and obtain that third party’s consent if necessary) to the processing of 
his or her information to us for these purposes.

b. American  Express Entities, other companies and appointed processors
specifically selected by us will have access to the Data to develop lists to
make relevant offers to You (by mail, email, telephone or via the internet),
provided that You have opted in to it where required.
We may consolidate the Data from various American Express Entities in order 
to manage, maintain and develop our overall relationship with You. The Data
used to develop these lists may be obtained from the Application Form and
process, from the Charges on the Card, from surveys and research (which
may involve contacting You by mail, email, telephone or via the internet
provided that You have opted in to it where required) and other sources such 
as Merchants or marketing organisations.

c. Recognising that the Card is only to be used for business purposes we
may use information about You, Your Account and Charges made using
the Card, to prepare reports and statistics to enable Your Company to

Acr291201185766427175465.pdf   1   18.09.2017   11:27

CorpCard_HUN_Cardmember_T&C’s_Oct2017
American Express Services Europe Limited Branch, Hungary, registered o�ce: Váci út 76, Budapest 1133, Hungary, company registration number: 01-17-000661, registration authority:
Capital Court as Court of Registration, name of founding foreign company: American Express Services Europe Limited, seat: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 
9AX, United Kingdom, company registration number: 1833139, registration authority: Companies House. American Express Services Europe Limited is authorised in the United Kingdom 
by the Financial Conduct Authority (reference number 661836). For American Express Services Europe Limited’s branch activities in Hungary, local rules apply which can be enforced by 
the National Bank of Hungary.

AmericAn express VállAlAti KártYA

Vállalati Kártyabirtokosi Keretszerződés

9

feltétlenül egyezik meg a fizetési művelet időpontjában irányadó árfolyammal, 
mert az alkalmazandó árfolyam meghatározása annak figyelembevételével 
történik, hogy a Kereskedő vagy – ATM-ekben használható Kártyák esetében – 
az ATM üzemeltetője mikor továbbította felénk a Terhelést. Ez eltérhet attól a 
naptól, amikor Ön a Terhelést jóváhagyta. Az árfolyam ingadozások jelentős 
eltéréseket okozhatnak. Az American  Express Átváltási Árfolyamokról a 
weboldalunkon (www.americanexpress.com) találhat tájékoztatást, vagy 
átváltási árfolyam beszerzése érdekében fordulhat hozzánk telefonon 
a  +36 1 777 9777 számon vagy emailben az Ugyfelszolgalat@aexp.com címen.

12. Felelősség a Terhelésekért
A Terhelések társaságunk részére történő megfizetéséért Ön és/vagy a
Társaság felel az Igénylőlapon feltüntetett vagy a Társaság által velünk írásban 
egyébként megállapodott felelősségi formától függően. A jelen Szerződés
„Számlakivonatok és panaszok” és „Elveszett/ellopott Kártyák, hibásan
végrehajtott fizetési műveletek, és a Számla jogosulatlan használata” című
fejezetében foglaltakra tekintettel:
i) „Teljes Vállalati Felelősség” azt jelenti, hogy a Társaság maradéktalanul

felel valamennyi Terhelésért;
ii) „Kombinált Felelősség” azt jelenti, hogy Ön és a Társaság egyetemlegesen

felelnek az Ön részére kibocsátott Kártyával kapcsolatban felmerült
Terhelésekért azzal, hogy a Társaság nem felel azokért a Terhelésekért, melyek 
(a) Önnél felmerült, személyes jellegű, nem a Társaság érdekében fennálló
Terhelések, vagy (b) melyet a Társaság Ön számára már megtérített; és

iii) „Egyéni Felelősség” azt jelenti, hogy a jelen Szerződés kifejezett eltérő
megállapodása hiányában Ön felel valamennyi Terhelésért.

13. Fizetés
a. Minden Terhelés egy összegben, forintban esedékes a havi Számlakivonatban

meghatározott időpontban.
b. Minden befizetést, ami a forinttól eltérő pénznemben történik, forintra

váltunk feltéve, hogy a befizetést elfogadjuk. Az átváltás késlelteti a Számláján 
történő jóváírást, és átváltási költségek felszámításával járhat.

c. A befizetéseket akkor írjuk jóvá a Számláján, amikor azokat megkaptuk,
lekönyveltük és feldolgoztuk. A befizetések hozzánk történő beérkezésének
és elszámolásának időtartama az Ön vagy a Társaság által a befizetés
teljesítéséhez választott fizetési módtól, rendszertől és szolgáltatótól függ.
Önnek minden esetben gondoskodnia kell róla, hogy elegendő idő álljon
rendelkezésre a befizetéseknek a fizetési határidőig történő befogadására,
lekönyvelésére és feldolgozására.

d. Saját belátásunk szerint késedelmes vagy részletekben történő fizetést is
elfogadhatunk teljesítésként vagy jogvita egyezséggel történő rendezéseként, 
azonban nem lehet úgy tekinteni, hogy ezzel lemondunk bármely, a Szerződés 
vagy jogszabály alapján minket megillető jogról, vagy hozzájárulunk
annak módosításhoz.

e. A Számlájára érkező befizetéseket rendszerint először a Számlakivonaton
feltüntetett összegek kiegyenlítésére, és másodsorban a Számlakivonatban
még fel nem tüntetett összegek kiegyenlítésére fordítjuk.
A befizetések a szolgáltatásokkal, az adminisztratív feladatokkal, vagy a
rendszerekkel kapcsolatos okokból vagy egyéb üzleti okokból kifolyólag –
saját döntésünktől függően – más módon vagy sorrendben is jóváírhatók.
Hozzájárul, hogy erre a társaságunk szempontjából előnyös vagy hatékony
módon kerüljön sor.

f. A Számla pozitív egyenlegére kamatot nem fizetünk.
14. A Kártya a társaságunk tulajdona

A Kártya csak az azon feltüntetett időpontig érvényes. Bár a Számlához
tartozó Kártyát Ön használja, a Kártya mindvégig társaságunk tulajdona.
Társaságunk kérheti Önt, hogy a Kártyát kettévágással semmisítse meg, vagy 
a Kártyát társaságunk vagy a nevében eljáró harmadik személy – ideértve
a Kereskedőket is – részére szolgáltassa vissza. Ezenkívül, társaságunk
tájékoztathatja a Kereskedőket arról, hogy a Kártya érvénytelen.

15. Pótkártyák
a. Pótkártya kibocsátására akkor kerülhet sor, ha a Kártya elveszett, ellopták,

megrongálódott, bevonásra került, vagy a Kártyát megújítottuk vagy más
kártyatípusra cseréltük. A Kártya Pótkártya kibocsátása nélkül is bevonható, 
és a további Terhelések Pótkártya kibocsátása nélkül is megtilthatók.

b. Ön felhatalmazza társaságunkat, hogy Pótkártyát küldjön Önnek, mielőtt a
meglévő Kártyájának érvényességi ideje lejár. Ön köteles minden lejárt Kártyát 
kettévágással megsemmisíteni vagy számunkra visszajuttatni. A jelen Szerződés 

rendelkezései irányadók az általunk kibocsátott Pótkártyák tekintetében is, 
figyelemmel annak mindenkori módosításaira és újabb változataira is.

c. Társaságunk nem ad a Kereskedőknek a Pótkártyával kapcsolatban –
így például a kártyaszámra és a Kártya érvényességi idejének lejáratára
vonatkozó – tájékoztatást.

16. Rendszeresen Ismétlődő Terhelések
a. Kártya bevonása esetén mindenkor az Ön feladata, hogy a Rendszeresen

Ismétlődő Terhelések, illetőleg a Kereskedő által nyújtott áruk és szolgáltatások 
megszakadásának elkerülése érdekében a Kereskedővel kapcsolatba lépjen, és 
rendelkezésére bocsássa a Pótkártyával kapcsolatos adatokat, vagy más fizetési 
módról gondoskodjon. Ön és/vagy a Társaság felel azokért a Rendszeresen
Ismétlődő Terhelésekért, amelyeket a Kereskedő továbbra is olyan Kártyára
terhel, amely már pótlásra vagy bevonásra került.

b. A Rendszeresen Ismétlődő Terhelések külön értesítés nélkül a Pótkártyára
terhelhetők, mely esetben a Rendszeresen Ismétlődő Terhelésért Ön és/vagy 
a Társaság felel (attól függően, hogy milyen felelősségi konstrukció került
a Számla vonatkozásában kiválasztásra, lásd a jelen Szerződés „Felelősség”
című fejezetét), de felhívjuk a figyelmét, hogy a Pótkártyára vonatkozóan nem 
vagyunk kötelesek a Kereskedőnek információt (például a kártyaszámot és a 
Kártya lejáratát) szolgáltatni.

c. Jogszabály vagy a Kereskedővel kötött megállapodása alapján jogosultsággal 
kell rendelkeznie, hogy a Rendszeresen Ismétlődő Terhelések Számlájára
továbbítását megszüntesse. Ennek érdekében írásban vagy más, a Kereskedő 
által jóváhagyott módon fel kell szólítania a Kereskedőt, hogy a Terhelések
Számlájára továbbítását szüntesse meg.

d. Társaságunk beleegyezése esetén felhatalmazhatja társaságunkat, hogy
nyilvántartásba vegyük Önt annak érdekében, hogy egy Kereskedő
Rendszeresen Ismétlődő Terheléseket továbbíthasson a Számlájára. Az Ön
feladata a megfelelő fizetési módról gondoskodni a Rendszeresen Ismétlődő 
Terhelések kezdetéig. Társaságunk nem vállal semmilyen felelősséget
a Rendszeresen Ismétlődő Terhelésekre vonatkozó nyilvántartásba
vétel sikertelenségével kapcsolatban, vagy ha a Kereskedő elmulasztja a
Terheléseket a Számlájára továbbítani. A Rendszeresen Ismétlődő Terhelések 
megszüntetésére vonatkozó fenti rendelkezések irányadók abban az esetben
is, ha Önt társaságunk nyilvántartásba vette.

17. Terhelések társaságunk általi elfogadása
a. A Terhelést a Kártya Kereskedő általi elfogadását megelőzően a

jóváhagyásunkhoz köthetjük.
b. Minden Terhelés jóváhagyása az Ön és/vagy a Társaság nálunk nyitott

valamennyi számlájának forgalma és hiteltörténete és az Ön más
pénzintézeteknél fennálló hiteltörténete, és az általunk ismert jövedelme
alapján történik.

c. Abban az esetben is, ha a Számlán egyébként nem áll fenn lejárt tartozás,
társaságunknak jogában áll elutasítani bármely Terhelés jóváhagyására
irányuló kérelmét (i) ha felmerül a visszaélés, nem rendeltetésszerű
használat vagy csalás szándékának gyanúja, (ii) műszaki problémák miatt,
(iii) biztonsági megfontolásból, (iv) szokatlan költekezés esetén, (v) ha egyre 
növekszik annak a veszélye, hogy Ön és/vagy a Társaság nem lesz képes
a fizetési kötelezettségét határidőn belül vagy teljes egészében teljesíteni
(ideértve, de nem kizárólagosan azt az esetet is, amikor a Társaság kintlévő
kötelezettségei túllépik az általunk a Kártyák egy csoportjára vagy valamennyi 
Kártyára vonatkozóan megállapított limitet), (vi) fizetési késedelem miatt,
(vii) ha hitelreferencia ügynökségektől kapott jelentések indokolttá teszik,
(viii)ha a Kártyát a jelen Szerződés „Tiltott használat” című fejezetében 
foglaltak szerint tilos használni vagy (ix) bármely más indokolt esetben, ami 
veszélyezteti azon képességünket, hogy a jelen Szerződést vagy a vonatkozó 
jogszabályokat betartsuk. Amennyiben ez lehetséges, kérésére a jóváhagyás 
elutasításának indokairól tájékoztatjuk. Társaságunkat ezzel kapcsolatosan 
a +36 1 777 9777 telefonszámon vagy az Ugyfelszolgalat@aexp.com email 
címen érheti el. 

18. Személyes adatok felhasználása
Ön kifejezett hozzájárulását adja az alábbiakhoz:

a. Az Önnel, a Számlájával, vagy a Számlán lévő Terhelésekkel kapcsolatos
adatokat (ideértve a vásárolt árukra és szolgáltatásokra vonatkozó részleteket is)  
(a továbbiakban „az Adatai”) megoszthatjuk az American Express Szervezetekkel 
mint adatkezelőkkel, ideértve azok közreműködőit, adatfeldolgozóit, és
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uphold an effective administration and procurement policy, as well as in 
order to fulfil contractual obligations towards Your Company, this may also 
include information on outstanding debt. Such reports and statistics may be 
made available to Your Company (including the Programme Administrator 
and designated employees) or its Affiliates, including their agents and 
processors for the purposes of administration of the American  Express 
Corporate Card programme and includes detailed information per 
transaction like your name, Card number, transaction descriptions 
(including for example dates, values and currencies), information on 
Merchant and Merchant industry. 

d. We may exchange the Data with fraud prevention agencies. If You give us false 
or inaccurate information and we suspect fraud, this may be recorded for 
security purposes. These records may be used by us and other organisations 
to make decisions about offering products such as credit and credit-related 
services, motor, household, life and other insurance products to You and 
any other party with financial association with You, to make decisions about 
insurance claims made by You or any other party with a financial association 
with You, trace debtors, recover debt, prevent fraud and money laundering 
and manage Your accounts or insurance policies.

e. We, and reputable organisations selected by us, may monitor or record Your 
telephone calls to us or ours to You to ensure consistent servicing levels 
(including staff training) and account operation, to assist in dispute resolution 
and follow up on Your contractual requests.

f. We may undertake all of the above both within and outside Hungary and the 
European Union (“EU”). This includes processing Your information in the 
USA in which data protection laws are not as comprehensive as the EU.
In these cases, please note that we always take appropriate steps to ensure
the same level of protection for Your information in the USA and other 
countries outside the EU (where data protection laws may not be as 
comprehensive as in the European Economic Area) as there is in the EU.

g. We use advanced technology and well-defined procedures to help ensure that 
Your Data is processed promptly, accurately and completely.

h. Opt Out. Please write to us at American Express American Express Services 
Europe Limited Branch, Hungary, 1133 Budapest, Váci út 76. Hungary; 
email: Ugyfelszolgalat@aexp.com if You wish to opt out of 
marketing programmes.

i. You have the legal right of access to Your personal records held by fraud 
prevention agencies. We will supply the names and addresses of the 
organisations we have used upon request to American  Express Services 
Europe Limited Branch, Hungary, 1133 Budapest, Váci út 76. Hungary;
email: Ugyfelszolgalat@aexp.com.

j. We keep Data about You only for so long as is appropriate for the above 
purposes or as required by applicable law. If You ask, we will provide You with 
information on the Data we hold about You in accordance with applicable 
law. If You believe that any Data that we hold about You is incorrect or 
incomplete, You should write without delay to American Express Services 
Europe Limited Branch, Hungary, 1133 Budapest, Váci út 76. Hungary; 
email: Ugyfelszolgalat@aexp.com. Any Data which is found to be incorrect 
or incomplete will be corrected promptly.
You also have the right to request the erasure or blocking of personal 
data. In an unexpected case ,when rights relating to personal data
protection are breached, You may turn to the Hungarian Data Protection 
Supervisory Authority or to the competent court. If it is allowed under the 
applicable law, You can also object to the data processing. Your detailed 
rights and remedies in connection with the data processing are set out in 
sub-chapters 13-17 and sub-chapter 30 of Act CXII of 2011 on Informational 
Self-Determination and Freedom of Information. The consent to the
processing of personal data is voluntary. Pursuant to Section 6 (5) of Act CXII 
of 2011, in certain cases, personal data may be required for our legitimate 
interest(s) or for the legitimate interests of third parties which would not 
allow their deletion.

19. Insurance 
You may benefit from insurance taken out by us with third party insurance
providers. The continuing provision, scope and terms of the insurance
benefits may be changed or cancelled by us or the third party insurance
provider at any time during the term of this Agreement. Wherever possible, 
we will give You or Your Company at least sixty (60) day’s advance notice of 
any detrimental changes to or cancellation of the insurance benefits.

20. Communicating with You 
a. Communications will be made available to You by post, e-mail, insertion of

the relevant note in the Statement (or an attachment to a Statement) or via
the Online Statement Service or through links on webpages accessible via the 
Online Statement Service or any combination of these and You agree that it
is Your responsibility to access all such Communications. You must maintain 
a valid mailing address and phone number in our records for Your Account
(except as set out below). You also agree that we may communicate with You 
via Your Company or Programme Administrator by post, e-mail, insertion
of the relevant note in the Statement (or an attachment to a Statement) or
via the Online Statement Service (or through links on webpages accessible
via the service) that we may establish from time to time, in which case a
Communication to Your Company or Programme Administrator about the
Card, Account or this Agreement will be deemed to be a notification from
us to You.

b. Where the Card is subject to “Full Corporate Liability” as described in the
“Liability for Charges” section of this Agreement and Your Company is
responsible for centrally settling payment of Your Account with us directly,
we may give notice of changes to our Corporate Card programme to Your
Company on Your behalf and not to You personally.

c. You must keep us up to date in writing with Your name, email addresses, postal 
mailing address and phone numbers and other contact details for delivering 
Communications under this Agreement. We shall not be responsible for any 
fees or charges or any other damage suffered by You, if You fail to inform us 
about any changes to such contact details.

d. You must inform us in writing of any changes to other information previously 
provided to us such as information You provided when You applied for
Your Account. You also agree to give us any additional information we
reasonably request.

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

f. If we have been unable to deliver any Communication or a Communication 
has been returned after attempting to deliver it via an address or telephone
number previously advised to us by You or the Programme Administrator,
we will consider You to be in material breach of this Agreement and may
stop attempting to send Communications until we receive accurate contact
information. Our action or inaction does not limit Your obligations under
this Agreement. All deliveries to the address most recently stated to us are
considered to have been delivered to You.

g. You agree that Your Company may provide us with Your contact details
including Your telephone number(s), e-mail and home address.

21. Complaints and Problems with Goods and Services Purchased 
a. If You have a complaint or problem with a Merchant or any goods or services 

charged to Your Account, You and/or Your Company (dependent on which 
liability structure is chosen for the Account, please see the “Liability for 
Charges” section of this Agreement) must still pay all Charges on Your 
Account and settle the dispute directly with the Merchant.

b. If You have any complaints about Your Account or the service You have 
received from us, please contact our Customer Relations Department at 
American Express Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország, 1133 
Budapest, Váci út 76. Hungary; email: Ugyfelszolgalat@aexp.com. 
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szállítóit; a Társasággal (ideértve a Vállalati Kapcsolattartót), vagy Kapcsolt 
Vállalkozásaival, ideértve azok közreműködőit és adatfeldolgozóit; bármely más, 
Ön által engedélyezett személlyel; társaságokkal, amelyek a Kártyát forgalmazzák, 
és azokkal a személyekkel, akik neve vagy logója a Kártyán szerepel; valamint 
az Ön által igénybe vett Kereskedőkkel, a Számla vagy az American Express 
Vállalati Kártyaprogram adminisztrációja, azokkal kapcsolatos szolgáltatások 
teljesítése, a Terhelések feldolgozása és beszedése, a különböző juttatások, és azon 
biztosítási, utazási és más vállalati programok kezelése érdekében, amelyekben 
Ön vagy a Társasága részt vesz. Ha a Kártyával harmadik személy nevében 
vásárol valamilyen árut vagy szolgáltatást, köteles az érintett harmadik személyt 
tájékoztatni és (szükség esetén az érintett személy hozzájárulását beszerezni), 
hogy az ilyen harmadik személy adatait a fenti célok érdekében felhasználhassuk.

b. Az American Express Szervezetek és a társaságunk által kiválasztott
vállalkozások és megbízott adatfeldolgozók az Adataihoz hozzáférnek annak 
érdekében, hogy azok felhasználásával Önnek releváns ajánlatok tétele céljából 
listákat készítsenek (levélben, e-mailben, telefonon vagy interneten keresztül) 
feltéve, ha Ön ehhez a megfelelő módon hozzájárult.
Az Önnel fennálló valamennyi kapcsolatunk figyelemmel kísérése, fenntartása 
és fejlesztése érdekében a különböző American Express Szervezeteknél
lévő Adatait jogosultak vagyunk összevezetni. Az erre vonatkozó listák
összeállításához szükséges adatok az Igénylőlapból, az igénylési folyamatból, 
a Kártyával végrehajtott Terhelésekből, kérdőívekből és kutatásokból
(amelyekkel összefüggésben sor kerülhet az Ön levélben, e-mailben, telefonon 
vagy interneten keresztül történő felkeresésére, feltéve, hogy Ön ehhez a
megfelelő módon hozzájárult), vagy más forrásból származnak, mint például 
a Kereskedők és marketing szervezetek.

c. Figyelemmel arra, hogy a Kártya kizárólag üzleti célokra használható, az
Önre, Számlájára és a Kártya használatával történő Terhelésekre vonatkozó
információkat jelentések és statisztikák készítésére használhatjuk, hogy
a Társaság hatékony adminisztrációs és beszerzési szabályzatot tudjon
fenntartani, és a Társaság irányában fennálló szerződéses kötelezettségeket
teljesíteni lehessen, melynek körébe a fennálló tartozásokra vonatkozó
információk is beletartozhatnak. Ezeket a jelentéseket és statisztikákat
a Társaság (ideértve a Vállalati Kapcsolattartót és a meghatározott
alkalmazottakat) vagy a Kapcsolt Vállalkozásai (ideértve közreműködőiket és 
adatfeldolgozóikat) rendelkezésére bocsáthatjuk az American Express Vállalati 
Kártyaprogram működtetése céljából. Ez magában foglalja tranzakciónként
részletes információk nyújtását az Ön nevéről, a Kártya számáról, a tranzakció 
részleteiről (ideértve például annak napját, értékét és devizanemét), a
Kereskedőről és a Kereskedő működési területéről.

d. Jogosultak vagyunk továbbá arra, hogy az Adatait visszaélések megelőzésével 
foglalkozó szervezetek részére továbbítsuk. Ha hamis vagy pontatlan
adatokat szolgáltat nekünk, és felmerül a visszaélés gyanúja, akkor ez a tény
biztonsági okokból rögzítésre kerül. Ezeket a nyilvántartásokat társaságunk
és más szervezetek felhasználhatják különböző hiteltermékek vagy hitellel
kapcsolatos szolgáltatások, gépjármű-, lakás-, élet- vagy más biztosítás Önnek 
vagy Önnel pénzügyi kapcsolatban álló más személynek történő felajánlásával 
kapcsolatos döntéshozatal során, az Ön vagy az Önnel pénzügyi kapcsolatban 
álló más személy által tett biztosítási igényekkel kapcsolatos döntéshozatal
során, továbbá az adósok figyelemmel kísérése, adósságbehajtás, a visszaélések 
megelőzése, és az Ön számlái, biztosításai kezelése céljából.

e. Társaságunk, valamint a társaságunk által kijelölt elismert szervezetek
jogosultak arra, hogy figyelemmel kísérjék és rögzítsék az Ön társaságunk
felé kezdeményezett, illetőleg a társaságunk által Ön felé kezdeményezett
telefonhívásokat a szolgáltatások megfelelő színvonalának biztosítása
érdekében (ideértve a munkatársak képzését is), a számlák kezelése érdekében, 
és a viták rendezésének elősegítése és az Ön Szerződéshez kapcsolódóan tett 
kérdései utólagos nyomon követése érdekében.

f. Társaságunknak jogában áll a fent ismertetett tevékenységeket Magyarország 
és az Európai Unió („EU”) területén belül, és azon kívül folytatni. Ez az
Adatainak az Amerikai Egyesült Államokban történő feldolgozására is
vonatkozik, ahol az adatvédelmi szabályok nem annyira részletesek, mint
az EU-ban. Felhívjuk figyelmét, hogy ilyen esetben is mindig megtesszük
a megfelelő lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az Adatai az USA-
ban és az EU-n kívüli más országokban (ahol az adatvédelmi szabályok
nem annyira részletesek, mint az Európai Gazdasági Térség területén) is
ugyanolyan szintű védelemben részesüljenek, mint az EU-ban.

g. Fejlett technológiát és jól kidolgozott eljárásokat alkalmazunk annak 
biztosítása érdekében, hogy az Adatai naprakészen, pontosan és teljes 
körűen kerüljenek feldolgozásra.

h. Adatkezelés megszüntetése. Ha a továbbiakban nem kíván marketing 
üzeneteket kapni, az erre vonatkozó kérelmét küldje az American Express 
Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország, 1133 Budapest, Váci út 76. 
címre (email: Ugyfelszolgalat@aexp.com ).

i. Önnek jogában áll a visszaélések megelőzésével foglalkozó szervezetek 
által kezelt Adataihoz hozzáférni. Az American Express Services Europe 
Limited Fióktelep, Magyarország, 1133 Budapest, Váci út 76. címre (email: 
Ugyfelszolgalat@aexp.com ) küldött kérelmére rendelkezésére bocsátjuk a 
társaságunk által használt szervezetek nevét és címét.

j. Az Adatait kizárólag a fenti célok érdekében szükséges vagy a vonatkozó 
jogszabályok által előírt ideig kezeljük. Kérésére a jogszabályok által előírt 
módon tájékoztatjuk Önt a társaságunk által Önnel kapcsolatban kezelt 
Adatokról. Ha úgy véli, hogy bármely Önre vonatkozó, általunk kezelt Adat 
hibás vagy hiányos, azt késedelem nélkül írja meg az American Express 
Services Europe Limited Fióktelep, Magyarország, 1133 Budapest, Váci 
út 76.  címre (email: Ugyfelszolgalat@aexp.com). A hibás vagy hiányos
Adatok haladéktalanul pontosításra kerülnek.
Kérelmezheti személyes adatainak törlését vagy zárolását. Abban a nem 
várt esetben, ha személyes adataihoz fűződő jogai sérelmet szenvednének, a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes 
bírósághoz fordulhat. Ha a vonatkozó jogszabályok megengedik, személyes 
adatainak kezelése ellen tiltakozhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól 
és jogorvoslatairól részletesen az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. alfejezetei és a
30. alfejezete rendelkeznek. A személyes adatok feldolgozásához történő 
hozzájárulás önkéntes. A 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) bekezdése szerint 
személyes adatot tovább kezelhetünk olyan jogos érdekeink vagy harmadik 
fél jogos érdekének érvényesítése céljából, mely nem engedi az adat törlését.

19. Biztosítás
Harmadik fél biztosítóval kötött biztosításunk Ön számára is fedezetet
nyújthat. A biztosítás folyamatos rendelkezésre állása, a biztosítási
szolgáltatások köre és feltételei kezdeményezésünkre vagy a harmadik fél
biztosító kezdeményezésére a jelen Szerződés fennállása alatt bármikor
módosulhat vagy megszűnhet. A biztosítási szolgáltatások bármely hátrányos 
változásáról vagy megszűnéséről lehetőség szerint Önt vagy a Társaságát
legalább hatvan (60) nappal megelőzően értesítjük.

20. Kapcsolattartás
a. Az értesítéseket postán, emailben, a Számlakivonatban szereplő

figyelemfelhívás (vagy Számlakivonathoz csatolt melléklet) formájában vagy az 
On-line Számlakivonat Szolgáltatás keretében, vagy az On-line Számlakivonat 
Szolgáltatás keretében elérhető weboldalakon lévő linkek segítségével vagy az 
előbbiek bármely kombinációja útján küldjük meg Önnek. Ön tudomásul veszi, 
hogy Ön felelős azért, hogy minden fenti Értesítésről tudomást szerezzen.
Köteles gondoskodni róla, hogy a Számlájára vonatkozó nyilvántartásainkban 
rendelkezésre álljon az aktuális levelezési címe és telefonszáma (kivéve az
alábbiakban meghatározott eseteket). Hozzájárul ahhoz is, hogy társaságunk
a Társaságon vagy a Vállalati Kapcsolattartón keresztül az általunk mindenkor 
meghatározottak szerint postán, emailben, a Számlakivonatban szereplő
figyelemfelhívás (vagy Számlakivonathoz csatolt melléklet) formájában vagy az 
On-line Számlakivonat Szolgáltatás keretében (vagy az On-line Számlakivonat 
Szolgáltatás keretében elérhető weboldalakon lévő linkek segítségével) tarthatja 
Önnel a kapcsolatot, amely esetben a Kártyára, a Számlára, vagy a Szerződésre 
vonatkozó, a Társaság vagy a Vállalati Kapcsolattartó részére küldött Értesítések 
a társaságunk által Önhöz eljuttatott értesítéseknek tekintendők.

b. Ha a Kártyájára vonatkozó felelősség a Szerződés „Felelősség” című fejezete
szerint „Teljes Vállalati Felelősség”, és a Társaság központilag, közvetlenül felénk 
teljesíti a Számlával kapcsolatos fizetéseket, akkor a Vállalati Kártyaprogrammal 
kapcsolatos változásokról szóló értesítéseket jogosultak vagyunk az Ön részére 
a Társaságon keresztül és nem személyesen Önnek küldeni.

c. A jelen Szerződés szerinti Értesítések kézbesítése céljából köteles írásban
tájékoztatni bennünket a neve, email vagy levelezési címe, telefonszáma vagy 
egyéb elérhetőségei megváltozásáról. Ha Ön az elérhetőségében bekövetkezett 
változásokról nem értesít minket, a társaságunk az Önnél emiatt felmerült
semmilyen díjért vagy egyéb veszteségért nem vállal felelősséget.
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22. Lost/Stolen Cards, Incorrectly Executed Transactions and Misuse of
Your Account 

a. You must tell us immediately by telephone at +36 1 777 9777 if:
i) a Card is lost or stolen;
ii) You know a Card or Replacement Card has not been received;
iii) You suspect that someone else has learnt a Code;
iv) You suspect that Your Account is being misused or a Charge has not 

been authorised;
v) You suspect that a Charge has been processed incorrectly;
vi) Your Card is used for a Charge without Your authorisation;
vii) You discover, after reviewing Your Statement, that a Recurring Charge 

has been charged to Your Account which You previously requested the 
Merchant or us to cancel.

b. If a Card is reported lost or stolen we will cancel the Card and issue a 
Replacement Card. If a lost or stolen Card is later found, it must not be used 
and must be cut in two and destroyed immediately.

c. You or Your Company’s maximum liability for any unauthorised Charges on 
the Card is HUF 45,000 unless You:
i) did not comply with this Agreement (including the ‘Use of the Cards/

Codes’ section) intentionally or because You were grossly negligent; or
ii) contributed to, were involved in, or benefited from the loss, theft or 

misuse,  
in which case You may be liable for the full amount of the unauthorised 
Charge(s). For example, if You gave the Card and/or Codes to another person 
to use or if You fail to take reasonable steps to keep the Card’s security features 
safe, then You may be liable for the full amount of any unauthorised Charges.

d. Provided You did not contribute to, were not in any way involved in or did
not benefit from the theft, loss or misuse of the Card, then You will not be
liable to us for any unauthorised Charges once You have notified us.

e. You agree to cooperate with us, including giving us a declaration, affidavit
and/or a copy of an official police report, if we ask. You also agree that we
may provide information to the authorities.

f. If there are errors in a transaction and this is our fault, we will reverse the
Charge and restore Your Account as if the transaction had not taken place.
We reserve the right to resubmit the correct transaction amount.

g. If upon contacting us, You wish to dispute a transaction, we will initiate an
inquiry and place a temporary credit on Your Account in the amount of the 
transaction. Once investigations are complete in respect of an executed but
unauthorised payment transaction concerned, we will immediately:
a) adjust Your Account accordingly, in other words we refund You the

amount of the payment transaction; and
b) restore the debited Account to the state in which it would have been had

the unauthorized payment transaction not taken place.
23. Refunds for Authorised Transactions 
a. This section only applies to Charges where the financial service provider of

the Merchants is seated in the European Economic Area.
b. You can request a refund for a Charge if at the time that You agreed to the

Charge, You did not know the exact amount of the transaction and the
amount which appears on Your Statement is greater than the amount You
reasonably expected

c. You must submit Your request for a refund within eight (8) weeks from the
Statement date on which the Charge applies.

d. We will investigate Your request for such a refund taking into consideration 
Your recent spending behaviour and all relevant circumstances related to the 
Charge. You must give us all the information we reasonably require about
the circumstances of the Charge and we may give this information to other
companies or people investigating the matter.

e. We will within ten (10) business days of us receiving from You complete
information and documentation about Your complaint including information 
we may require confirming that Your complaint relates to a Charge falling
within this section, either provide a refund or an explanation for our refusal 
to do so. We reserve the right to adjust Your Account accordingly.

24. Limitation of Liability
a. Nothing in this Agreement shall limit or exclude any liability (and no

limitation or exclusion of liability shall apply to any liability) of any party:
i) for death, health or personal injury;
ii) for damages caused wilfully or by negligence;
iii) for any fraud or fraudulent misrepresentation;
iv) for consequences of crime; and
v) to the extent such limitation or exclusion is not permitted by

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

Company or any third party for any loss or damage arising, whether in
contract, tort (including negligence) or otherwise in relation to:
i) delay or failure by a Merchant to accept a Card, the imposition by

a Merchant of conditions on the use of the Card or the manner of a
Merchant’s acceptance or non-acceptance of the Card;

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

iii) failure to carry out our obligations under this Agreement if that failure 
is caused by a third party (to the extent permitted by applicable law); or 
because of an event outside our reasonable control, including but not
limited to, a systems failure, data processing failure, business dispute or
other action outside our control; and

iv) defects or faults in relation to ATMs.
c. Subject to (a) above, we will not be responsible or liable to You or Your

Company or any third party under any circumstances for any:
i) loss of profit, interest, goodwill, business opportunity, business, revenue 

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

Your Company; or
iii) any indirect, special or consequential losses or damages.

25. Changes
a. We may change any provision of this Agreement including (i) any fees and

Charges applicable to Your Account and introduce new fees and Charges or
change the circumstances in which they are applied and (ii) the services we
provide to You, from time to time.

b. We will give You at least two (2) months notice in advance of any changes,
save for any changes to the American Express Exchange Rate. You and we
agree that we may change the interest rate or the reference exchange rate
immediately without noticing You of such change in advance thereof. You
will be deemed to have accepted the changes unless You notify us in writing 
prior to the date on which the changes will take effect that You do not accept 
the changes. If You do not accept any changes to this Agreement, You can
terminate this Agreement at no cost before the date on which the changes
will take effect.

c. You will be liable for all Charges (including fees and late payment fees) up to
the date Your Account is closed.

d. If we have made a major change or many minor changes in any one year, we 
may make available to You an updated copy of this Agreement or a summary
of the changes.

26. Suspension
a. We may immediately stop or suspend You from using any Card and/or

Your Account on reasonable grounds related to: (i) the security of the Card
or the Account; or (ii) if we suspect unauthorised and/or fraudulent use
based on, for example, a finding of suspicious transactions upon analysis
of transaction data and loss events or in the event credit institutions or the
police inform us of fraud cases or data breaches at third parties which may
have compromised Account data or there is information that data has been
tapped; (iii) a significantly increased risk that You and /or Your Company (as 
applicable) may not be able to pay us any amounts due under this Agreement 
in full and on time.
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d. Köteles a korábban számunkra megadott egyéb adatokat érintő változásokról 
is írásban értesíteni társaságunkat, ideértve a Számla igénylése során megadott 
adatok változásait. Elfogadja továbbá, hogy rendelkezésünkre bocsátja az
általunk indokoltan kért további információkat.

e. Minden elektronikus Értesítés, ideértve a Számlakivonatot is, azon a napon
tekintendő közöltnek, amelyen az értesítő e-mailt elküldjük és/vagy az
elektronikus Értesítést on-line elérhetővé tesszük, akkor is, ha Ön azon a
napon az elektronikus Értesítést nem tekinti meg.

f. Ha az Ön számára bármelyik Értesítést nem tudjuk kézbesíteni, vagy
valamelyik Értesítés hozzánk visszakerül azt követően, hogy megkíséreltük
az Értesítést a korábban Ön vagy a Vállalati Kapcsolattartó által velünk közölt 
címen vagy telefonszámon Ön számára továbbítani, akkor ez a jelen Szerződés 
súlyos megszegésének minősül, és az Értesítések küldését egészen addig
felfüggeszthetjük, amíg a pontos elérhetőséget meg nem kapjuk. Semmilyen 
intézkedésünk vagy az attól való tartózkodás nem érinti az Ön jelen Szerződés 
szerinti kötelezettségeit. A velünk utoljára közölt címre történő kézbesítés az 
Ön számára történő kézbesítésnek minősül.

g. Hozzájárul, hogy a Társaság rendelkezésünkre bocsássa az Ön kapcsolattartási 
adatait, ideértve a telefonszámait, e-mail címét és lakcímét.

21. A vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok
és problémák

a. Ha bármilyen panasza vagy problémája merül fel egy Kereskedővel vagy a
Számlájára terhelt áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban (attól függően, 
hogy a Számlára vonatkozóan milyen felelősségi konstrukció kerül 
kiválasztásra (lásd a jelen Szerződés „Felelősség” című fejezetét)), Ön és/
vagy a Társaság ilyenkor köteles a Számlájára továbbított Terhelést
megfizetni, és a vitát közvetlenül a Kereskedővel rendezni.

b. Ha a Számlájával vagy a társaságunk által nyújtott szolgáltatásokkal 
kapcsolatban merül fel bármilyen panasza, az American Express Services 
Europe Limited Fióktelep, Magyarország 1133 Budapest, Váci út 76., email:
Ugyfelszolgalat@aexp.com címen található ügyfélszolgálatán keresztül tud 
kapcsolatba lépni velünk.

22. Elveszett/ellopott Kártyák, hibásan végrehajtott fizetési műveletek, és a 
Számla jogosulatlan használata

a. Ön köteles a +36 1 777 9777-es telefonszámon haladéktalanul bejelenteni, ha:
i) a Kártyát elveszítette vagy azt ellopták;
ii) a Kártyát vagy a Pótkártyát nem kapta meg;
iii) gyanúja szerint Kódja bármely más személy tudomására jutott;
iv) felmerül Önben a gyanú, hogy a Számlát jogosulatlanul használják vagy 

jóváhagyás nélkül történt Terhelés;
v) felmerül Önben a gyanú, hogy egy Terhelés hibásan került feldolgozásra;
vi) Kártyáját felhatalmazása nélkül használták Terheléshez; vagy
vii) a Számlakivonat ellenőrzésekor felfedezi, hogy a Számlára olyan 

Rendszeresen Ismétlődő Terhelést terheltek, amelynek törlését a 
Kereskedőnél vagy nálunk előzetesen kezdeményezte.

b. Ha egy Kártya elvesztését vagy ellopását bejelentette, a Kártyát bevonjuk és 
Pótkártyát bocsátunk ki. Amennyiben az elveszett vagy ellopott Kártya 
később megkerül, a Kártyát nem használhatja, hanem köteles a Kártyát 
kettévágással azonnal megsemmisíteni.

c. Az Ön és/vagy a Társaság felelőssége a Kártyáján jóváhagyás nélkül 
végrehajtott Terhelésekért legfeljebb 45.000,- forint kivéve, ha Ön:
i) szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megsértette a jelen 

Szerződés rendelkezéseit (ideértve „A Kártya/Kód(ok) használata” című 
fejezetének rendelkezéseit); vagy

ii) a Kártya elvesztésében, ellopásában, vagy jogosulatlan használatában 
közreműködött, annak részese volt, vagy abból előnye származott,

amely esetekben Ön a jóváhagyás nélküli Terhelés(ek) teljes összegéért felel. 
Például, ha Ön a Kártyáját és/vagy Kódját használatra átadja más személynek, 
vagy nem teszi meg az elvárható lépéseket a Kártya biztonságának megőrzése 
érdekében, akkor Ön bármely jóváhagyás nélküli Terhelés teljes összegéért felel.

d. Ha Ön a Kártya elvesztésében, ellopásában, vagy jogosulatlan használatában 
nem működött közre, abban semmilyen formában nem vett részt, és abból
előnye sem származott, akkor a jóváhagyás nélküli Terhelésért társaságunkkal 
szemben a társaságunk részére történő bejelentést követően nem felel.

e. Vállalja, hogy kérésünkre együttműködik velünk, így többek között a kért
nyilatkozatot vagy hivatalos rendőrségi feljelentés másolatát átadja nekünk.
Tudomásul veszi, hogy az üggyel kapcsolatban tájékoztatást adhatunk a
hatóságok részére.

f. Ha a fizetési művelettel kapcsolatban hiba történik, és ez a társaságunknak
felróható, a Terhelést töröljük és a Számlát a fizetési művelet előtti állapotába 
visszaállítjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy a Számlát a fizetési művelet helyes
összegével korrigáljuk.

g. Ha megkeresése során egy fizetési művelet helyességét vitatja társaságunknál, 
vizsgálatot indítunk és a vitatott összeget ideiglenes jelleggel jóváírjuk a
Számláján. A jóváhagyás nélkül teljesített fizetési műveletre vonatkozóan a
vizsgálat lezárása esetén haladéktalanul:
i) a Számlát a vizsgálat eredményének megfelelően helyesbítjük, azaz

megtérítjük az Ön részére a fizetési művelet összegét;
ii) a megterhelt Számla tekintetében a jóváhagyás nélküli fizetési művelet

végrehajtása előtti állapotot helyreállítjuk.
23. Engedélyezett fizetési műveletek visszatérítése
a. Ez a fejezet kizárólag azon Kereskedőknél kezdeményezett Terhelésekre

alkalmazandó, amelyek pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye az Európai
Gazdasági Térség (EGT) területén van.

b. Ha valamely Terhelés jóváhagyásának időpontjában a fizetési művelet pontos
összegét nem ismerte, és a Számlakivonaton feltüntetett összeg meghaladja
azt az összeget, amely az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt, a Terhelés 
visszatérítését kérheti.

c. A visszatérítés iránti kérelmét a Terhelést tartalmazó Kivonatot követő nyolc
(8) héten belül kell előterjesztenie.

d. A visszatérítés iránti kérelmét a vásárlási szokásai és a Terhelés szempontjából 
releváns valamennyi körülmény figyelembevételével kivizsgáljuk. Ezért Ön
köteles társaságunk rendelkezésére bocsátani a Terhelés körülményeivel
kapcsolatban indokoltan kért minden információt; ezeket társaságunk az ügy 
kivizsgálásában közreműködő vállalkozások, intézmények, és más személyek 
részére továbbíthatja.

e. A reklamációval kapcsolatos minden szükséges információ és dokumentum – 
ideértve kérésünk esetén az arról szóló nyilatkozatot is, amelyben megerősíti, 
hogy a reklamáció a jelen fejezet hatálya alá tartozó Terhelésre vonatkozik
– rendelkezésünkre bocsátását követő tíz (10) munkanapon belül vagy
visszatérítjük a Terhelés összegét vagy megindokoljuk, hogy miért nem térítjük 
azt vissza. Fenntartjuk a jogot, hogy a Számlát a vizsgálat eredményének
megfelelően helyesbítsük.

24. Felelősségkorlátozás
a. A jelen Szerződésben semmi sem korlátozza vagy zárja ki egyik fél felelősségét

sem (mely felelősség nem korlátozható vagy zárható ki):
i) halálesetért, egészségkárosodásért vagy személyi sérülésért;
ii) szándékos károkozásért vagy súlyos gondatlansággal okozott kárért;
iii) csalásért vagy csalás szándékával tett megtévesztésért;
iv) bűncselekmények következményeiért; vagy
v) olyan mértékben, amely mértékben az ilyen a felelősségkorlátozást vagy 

kizárást a vonatkozó jogszabály nem engedi.
b. A fenti (a) pontban foglaltakra tekintettel társaságunk nem vállal felelősséget 

Önnel és/vagy a Társasággal vagy harmadik féllel szemben olyan, szerződés
alapján vagy szerződésen kívül (többek között gondatlanságból) vagy egyéb
módon okozott károkért vagy veszteségekért, amelyek
i) valamely Kereskedőnek a Kártya elfogadásával összefüggő késedelmével vagy 

sikertelenségével, vagy azzal kapcsolatosak, hogy a Kereskedő külön feltételeket 
szab a Kártya elfogadására, vagy a Kereskedőnek a Kártya elfogadásával vagy 
el nem fogadásával összefüggő magatartásával kapcsolatosak;

ii) a Kártyával vásárolt árukkal vagy szolgáltatásokkal, illetve azok
kiszállításával vagy ki nem szállításával kapcsolatosak;

iii) (a jogszabály által megengedett mértékben) a Szerződésben vállalt
kötelezettségeinknek a nem teljesítésével kapcsolatosak, ha a nem
teljesítés oka harmadik félnek róható fel, vagy rajtunk kívülálló ok,
ideértve, de nem kizárólagosan, többek között rendszerhibákat,
adatfeldolgozási hibákat, vagy más rajtunk kívül álló eseményeket; vagy

iv) ATM-ek hibáival kapcsolatosak.
c. A fenti (a) pontban foglaltakra tekintettel társaságunk semmilyen körülmények 

között nem felel Önnel, a Társasággal vagy harmadik Féllel szemben
i) nyereségkiesésért, érdekmúlásért, jó hírnév csorbulásáért, üzleti

lehetőség elmaradásáért, üzemszünetért, elmaradt bevételért vagy várt
megtakarítások elmaradásáért;
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In these cases we will notify You before we stop or suspend use or immediately 
afterwards. We will, where possible, tell You the reasons for our decision. 
Please refer to the "Communicating with You" section of this Agreement for 
details of how we will tell You.

b. For the avoidance of doubt, the Agreement will continue in effect 
notwithstanding the suspension of any Card or Account, and subject to the 
"Liability for Charges" section of this Agreement You and/or Your Company 
(as applicable) will be responsible for all Charges as set out in this Agreement 
and for complying with the Terms and Conditions of this Agreement.

c. We will remove the suspension on the Card or Account when the reasons for the 
suspension have ceased to exist. You may tell us by telephone at +36 1 777 9777 
when You believe the reasons for the suspension have ceased to exist. 

27. Default
a. We may treat Your Account as being in default at any time in the event

that You and/or Your Company (dependent on which liability structure is
chosen for the Account, please see the "Liability for Charges" section of this
Agreement) fail to comply with the obligations under this Agreement or our 
Agreement with Your Company such as a failure to make any payment when 
it is due or if any form of a payment order is returned or not honoured in full.

b. We may also consider Your Account to be in default at any time if any
statement made by You and/or Your Company to us in connection with Your 
Account was false or misleading, You and/or Your Company breach any other
agreement that You and/or Your Company may have with us or with any of
our Affiliates, or if bankruptcy or other creditor proceedings are threatened or 
initiated against You and/or Your Company or we have any reason to believe 
that You and/or Your Company may not be creditworthy.

c. The inclusion of previously billed minimum payments and/or any portion
of dishonoured payments shown on a Statement will not constitute a waiver
by us of any default.

d. In the event of any default, You and/or Your Company (dependent on which 
liability structure is chosen for the Account, please see the "Liability for
Charges" section of this Agreement) will also be responsible for all reasonable
costs incurred by us or our agents including collection, collection agency
and legal adviser fees and costs, in recovering any amounts unpaid and in
protecting ourselves from any harm we may suffer as a result of the default.

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

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

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

c. You agree to cooperate with us if we decide to pursue a third party for the
amount credited. Cooperation includes signing any documents and providing 
any information that we require. Crediting Your Account on any occasion
does not obligate us to do so again.

29. You May Close Your Account 
a. You or Your Company on Your behalf may end this Agreement at any time.

If You do not wish to be bound by this Agreement, please destroy or return
the Card to us and inform us that You wish to cancel the Card and end
this Agreement. 

b. Any annual fees paid in respect of the year in which Your Account is closed
will, subject to the “Payments” section of this Agreement, be returned to
Your Account taking into consideration the length of time until Your next
Card Anniversary Date.

30. We May Close Your Account or Cancel Any Card
a. We can end this Agreement or cancel any or all Cards by giving You two

(2) months written notice. We can end this Agreement immediately if You
have broken this Agreement seriously or repeatedly.

b. By simultaneously suspending the use of the Card upon paragraph 26(a)(ii)
of this Agreement above, we end this Agreement and cancel any or all Cards
by giving You two (2) months written notice in the following cases:
i) Your employment with Your Company is terminated or a decision is

taken to terminate Your employment.
If we take such action, You and/or Your Company (dependent on
which liability structure is chosen for the Account, see the "Liability
for Charges" section of this Agreement) will still be obligated to pay all 
amounts owing on Your Account.

ii) Upon termination of the agreement between Your Company and us
pursuant to which this Agreement has been entered into. We shall not
be responsible for notifying You of the termination of the agreement
between Your Company and us. It is Your Company’s duty to inform You 
of termination of the agreement entered into between Your Company
and us.

c. We may decline to renew the Card issued to You without notice where You
have not used it for a period of at least twelve (12) months. If this happens,
this Agreement will not automatically terminate. You may request that we
issue You a new Card within twelve (12) months of the expiry of the Card
under this section. If You do not request a new Card within this time, we will 
close Your Account and this Agreement will terminate. If we do so, we will
notify You at least two (2) months prior to cancellation.

31. Consequences of any Termination
a. If this Agreement ends for any reason, You and/or Your Company (dependent 

on which liability structure is chosen for the Account, see the "Liability
for Charges" section of this Agreement) must pay all money You owe us
immediately, including unbilled Charges that may not be shown on Your last 
Statement. We will only close Your Account when You and/or Your Company 
have paid off all amounts You owe us.

b. You and/or Your Company (dependent on which liability structure is chosen 
for the Account, see the "Liability for Charges" section of this Agreement)
will continue to be responsible for all Charges made using Your Account until
You and/or Your Company (as applicable) has paid off all amounts You and/
or Your Company (as applicable) owe us and Your Account is no longer used.

c. Upon termination of this Agreement, You, Your Company and us are required
to settle accounts with one another. We will be entitled to charges for payment 
services only in proportion to the actual services rendered in this Agreement. 
Settlement shall take place by the last day of the notice period.

32. Your information right of that of Your Company
a. At any time during this Agreement, upon Your request, You and/or Your

Company shall have a right to receive from us, a copy of this Agreement
as well as the information specified in Section 10 of Act LXXXV of 2009
on Provision of Payment Services on paper or on another durable medium.

b. Unless conditions set out in paragraph 32(c) of this Agreement below apply, 
upon Your request, we will provide the following information to You before
initiating the payment order covered by this Agreement:
a) the maximum execution time for the payment services to be

provided; and
b) the breakdown of the amounts of all charges payable to the

payment service provider, including all commissions, fees and other
payment obligations.

c. We are not required to provide the information referred to in paragraph 32(b) 
of this Agreement above, if:
a) the payment service provider of the beneficiary is not situated in an EEA 

Member State, or the payment transaction is not executed in a currency 
of an EEA Member State; and

b) the information is not available to us.
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ii) az Ön vagy a Társaság bármely tagja hírnevének csorbulásával összefüggő
veszteségekért; vagy

iii) semmilyen közvetett, különleges vagy következményi kárért.
25. Módosítások
a. A Szerződés bármely rendelkezését bármikor módosíthatjuk ideértve

(i) a díjakat és a Számlához kapcsolódó Terheléseket , és új díjakat
és Terheléseket vezethetünk be vagy módosíthatjuk az alkalmazásuk
körülményeit, és módosíthatjuk (ii) a társaságunk által Önnek nyújtott
szolgáltatások körét.

b. A módosításról, kivéve az American Express Átváltási Árfolyam módosítását
legalább a hatálybalépést megelőző két (2) hónappal értesítjük Önt. Társaságunk 
és Ön megállapodik, hogy a kamatlábat vagy referenciakamatokat azonnali
hatállyal az Ön erre vonatkozó előzetes értesítése nélkül módosíthatjuk. A
módosítást elfogadottnak tekintjük, kivéve, ha annak hatálybalépése előtt
írásban arról tájékoztat minket, hogy a módosítást nem fogadja el. Ha a Szerződés
módosítását nem fogadja el, jogosult a Szerződést a módosítás hatályba lépése 
előtt azonnali hatállyal és bármilyen többletköltség nélkül felmondani. 

c. A Terhelésekért a Számlája megszüntetésének időpontjáig továbbra is felel
(ideértve minden díjat és a késedelmi díjat is).

d. Ha bármely évben egy nagyobb vagy több kisebb módosításra kerül sor,
rendelkezésre bocsáthatjuk a jelen Szerződés aktualizált változatát vagy a
módosításokról szóló összefoglalót.

26. Felfüggesztés
a. (i) A Kártyával és/vagy a Számlával kapcsolatos biztonsági okokból vagy

(ii) engedély nélküli és/vagy visszaélésszerű használat gyanúja esetén, például 
ha a tranzakciós adatok és veszteséggel járó események elemzése alapján gyanús
tranzakciókat találunk, vagy amennyiben hitelintézetek vagy a rendőrség 
harmadik fél általi csalás elkövetéséről vagy adatokkal való visszaélésről értesít 
bennünket, mely esetlegesen a Számla adatait is érintette, vagy arról
értesülünk, hogy adatokhoz fértek illetéktelenül hozzá; (iii) jelentősen megnő
annak kockázata, hogy Ön és/vagy (adott esetben) a Társaság a jelen Szerződés 
alapján nekünk járó bármely összeget esedékességkor esetlegesen nem tud 
maradéktalanul megfizetni, bármely Kártya és/vagy Számlájának használatát 
haladéktalanul felfüggeszthetjük. Ilyen esetekben előzetesen, vagy
közvetlenül a felfüggesztést követően értesítjük Önt, és – ha lehetséges –
tájékoztatjuk a döntésünk indokairól. A tájékoztatás módjának a részleteiről 
a jelen Szerződés „Kapcsolattartás” című fejezetében olvashat többet.

b. Az egyértelműség kedvéért a Szerződés bármely Kártya vagy a Számla 
felfüggesztésétől függetlenül hatályban marad, és Ön és/vagy a Társaság a jelen
Szerződés „Felelősség” című részében foglaltak szerint továbbra is felel a 
Számlán levő valamennyi Terhelésért és a jelen Szerződés 
rendelkezéseinek betartásáért.

c. Ha a felfüggesztés okai már nem állnak fenn, a Kártya vagy Számla 
használatának jogát visszaállítjuk. Amikor úgy gondolja, hogy a felfüggesztés
okai megszűntek, erről a +36 1 777 9777-es telefonszámon értesíthet bennünket. 

27. Szerződésszegés
a. A Számlájával kapcsolatos szerződésszegésnek minősül, ha (attól függően,

hogy a Számlával kapcsolatban milyen felelősségi konstrukció került
kiválasztásra, lásd a jelen Szerződés Felelősség a Terhelésekért című fejezetét) 
Ön és/vagy a Társaság bármikor nem teljesíti a Szerződés alapján fennálló
kötelezettségeit vagy nem tartja be a közöttünk és a Társaság között létrejött 
bármely formájú megállapodás rendelkezéseit, ideértve többek között, ha a
fizetésre nem kerül sor esedékességkor, a fizetési megbízás visszautasításra
kerül, vagy nem teljes összegben kerül teljesítésre.

b. A Számlájával kapcsolatos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha
bármikor bármely nyilatkozat, amelyet Ön és/vagy a Társaság a Számlájával
kapcsolatban tett nekünk, hamis vagy félrevezető, vagy ha Ön és/vagy a
Társaság megszegi bármely velünk vagy valamely Kapcsolt Vállalkozásunkkal 
fennálló más megállapodását, ha csődeljárás vagy más fizetésképtelenségi
eljárás kezdeményezése várható Önnel és/vagy a Társasággal szemben, vagy
ilyen eljárás indul, továbbá, ha bármilyen okunk van azt feltételezni, hogy Ön
és/vagy a Társaság nem hitelképes.

c. A korábban kiszámlázott legkisebb megengedett mértékű befizetés és/
vagy egy nem teljes egészében teljesített fizetési megbízás egy részének a
Számlakivonaton történő feltüntetése nem jelenti azt, hogy a szerződésszegésből 
eredő bármilyen jogunkról lemondanánk.

d. Szerződésszegés esetén (attól függően, hogy a Számlával kapcsolatban milyen
felelősségi konstrukció került kiválasztásra, lásd a jelen Szerződés Felelősség
a Terhelésekért című fejezetét) Ön és/vagy a Társaság felel a társaságunknál
és a társaságunk közreműködőinél a kifizetetlen tartozások beszedésével és a
szerződésszegésből származó következmények elleni védekezéssel összefüggésben 
felmerült ésszerű mértékű kiadásokért, ideértve a beszedési költségeket, és a
behajtással foglalkozó közreműködő és jogi képviselő díjait és költségeit.

28. Követelések engedményezése
a. Ha annak ellenére, hogy erre nem vagyunk kötelesek, harmadik személlyel – 

mint például egy Kereskedővel – szembeni követelését jóváírjuk a Számláján, 
úgy kell tekinteni, hogy minden követelését (kivéve a szerződésen kívüli
károkozásból származó követelését), amellyel e harmadik személlyel szemben 
rendelkezik, a Számlán jóváírt összeggel egyenlő mértékben társaságunkra
engedményezi, illetve minden ezzel kapcsolatos jogát társaságunkra ruházza. 
Az ilyen engedményezésekhez és átruházásokhoz Ön ezennel előzetesen
bármilyen további értesítés szükségessége nélkül hozzájárul.

b. A Számláján történő jóváírást követően Ön lemond arról, hogy a jóváírt
összeg tekintetében követelést támasszon vagy harmadik személlyel szemben 
megtérítést követeljen.

c. Ha úgy döntünk, hogy a jóváírt összeg érvényesítése érdekében harmadik
személlyel szemben eljárást kezdeményezünk, Ön köteles együttműködni
velünk. Az együttműködés keretében köteles a társaságunk által indokoltan
kért iratokat aláírni és a kért tájékoztatást társaságunknak megadni. Ha a
Számláján egy adott ügyben jóváírást hajtunk végre, ez nem jelenti azt, hogy 
erre a későbbiekben is kötelesek lennénk.

29. Az ön Számla megszüntetéséhez való joga
a. Ön, vagy az Ön nevében a Társaság a Szerződést bármikor felmondhatja.

Ha nem kívánja a jelen Szerződés hatályát fenntartani, kérjük, hogy a
Kártyát semmisítse meg vagy szolgáltassa vissza, és tudassa velünk a Kártya
bevonására és a jelen Szerződés megszüntetésére vonatkozó szándékát.

b. A Számla megszüntetésének évében megfizetésre került éves díjak a
Szerződés „Fizetések” című fejezetében foglaltak alapján a következő
Kártyaévforduló időpontjáig hátralévő idő figyelembevételével időarányosan 
jóváírásra kerülnek.

30. Társaságunk Számla megszüntetéséhez vagy bármely Kártya bevonásához 
való joga

a. A Szerződést bármikor két (2) hónapos felmondási idővel írásban
felmondhatjuk, illetve bármelyik vagy az összes Kártyát érvényteleníthetjük. 
Súlyos vagy ismétlődő szerződésszegés esetén a jelen Szerződést jogosultak
vagyunk azonnali hatállyal felmondani.

b. Az alábbi esetekben a Kártya használatának jelen Szerződés fenti 26(a)(ii)
bekezdése szerinti felfüggesztésével egyidejűleg két (2) hónapos felmondási idő 
mellett a jelen Szerződést felmondjuk és bármely és valamennyi Kártyát letiltjuk:
i) ha a Társasággal fennálló munkaviszonya megszűnik vagy erre vonatkozó 

döntés született.
A fenti intézkedések esetén (attól függően, hogy a Számlával kapcsolatban 
milyen felelősségi konstrukció került kiválasztásra, lásd a jelen Szerződés 
„Felelősség a terhelésekért” című fejezetét) az Ön és/vagy a Társaság
továbbra is köteles a Számlán fennálló teljes tartozás kiegyenlítésére.

ii) a közöttünk és a Társaság között létrejött szerződés megszűnésekor,
amely alapján a jelen Szerződés létrejött. Nem vagyunk felelősek
azért, hogy Önt a Társaság és társaságunk között létrejött szerződés
megszűnéséről értesítsük. A Társaság feladata a társaságunk és a közte
létrejött szerződés megszűnéséről Önt értesíteni.

c. Az Önnek kiállított Kártya megújítását értesítés nélkül megtagadhatjuk, ha a 
Kártyát legalább tizenkét (12) hónapig nem használta. Ilyenkor a Szerződés
nem szűnik meg automatikusan. A Kártya érvényességének a jelen fejezet
rendelkezései szerint történő lejáratát követő tizenkét (12) hónapon belül
jogosult új Kártyát igényelni. Ha nem igényel új Kártyát az említett határidőn 
belül, Számláját megszüntetjük, és a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben 
a megszűnést megelőzően legalább két (2) hónappal értesítjük Önt.
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33. No Waiver of Our Rights
If we fail to exercise any of our rights under this Agreement, this will not
be a waiver of our rights and will not prevent us from exercising them later.

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

under this Agreement at any time to any of our Affiliates or to an unaffiliated 
third party. We may do this without giving You notice beforehand.

b. Your rights under this Agreement and Your legal rights will not be affected.
c. If we do so, or intend to do so, You agree that we can give information about

You and Your Account to the third party or related party.
d. You are not entitled to transfer all or any part of Your rights or obligations

under this Agreement to a third party.
35. Severability

If any provision of this Agreement conflicts with any applicable law or
regulation, that provision will be deemed to be modified or deleted so as to
be consistent with law or regulation. This will not affect the parties’ obligations 
which will continue as amended.

36. Governing Law, Jurisdiction and Exchange Control
a. This Agreement is governed by the laws of Hungary and the courts of Hungary 

shall have non-exclusive jurisdiction over all parties to the Agreement.
However, where You have liability under this Agreement, You agree that we
can carry out collection proceedings in any country where You may be living.

b. You are responsible for keeping to any exchange control regulations or the
local regulations if they apply to use of the Card and Account.

37. Taxes, Duties 
You and/or Your Company must pay any government tax, duty or other
amount imposed by law in any country in respect of the Card, any Charge
on Your Account or any use of the Account by You.
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31. Megszűnés következményei
a. Ha a Szerződés bármilyen okból megszűnik, Ön és/vagy a Társaság (attól

függően, hogy a Számlával kapcsolatban milyen felelősségi konstrukció
került kiválasztásra, lásd a jelen Szerződés „Felelősség a Terhelésekért” című 
fejezetét) köteles valamennyi tartozását azonnal kiegyenlíteni, ideértve azokat 
a még ki nem számlázott Terheléseket is, amelyek az utolsó Számlakivonaton 
nem szerepelnek. Számláját kizárólag azt követően szüntetjük meg, ha Ön és/
vagy a Társaság részünkre valamennyi tartozását megfizette.

b. Ön és/vagy a Társaság (attól függően, hogy a Számlával kapcsolatban milyen 
felelősségi konstrukció került kiválasztásra, lásd a jelen Szerződés „Felelősség 
a Terhelésekért” című fejezetét) a Számla használatával végrehajtott minden
Terhelésért mindaddig felelős marad, amíg Ön és/vagy a Társaság minden
tartozását ki nem egyenlítette és a Számla használata meg nem szűnt.

c. A Szerződés megszűnése esetén Ön, a Társaság és társaságunk kötelesek
vagyunk egymással elszámolni. A jelen Szerződésnek megfelelően, kizárólag 
a ténylegesen teljesített pénzforgalmi szolgáltatás időarányos ellenértékére
vagyunk jogosultak. Elszámolni a felmondási idő utolsó napjáig kell.

32. Az ön és/vagy a Társaság tájékoztatáshoz való joga
a. A Szerződés fennállása alatt az Ön kérésére bármikor kötelesek vagyunk a jelen

Szerződésre vonatkozó szerződési feltételeket és a pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 10. § szerinti adatokat papíron
vagy tartós adathordozón az Ön és/vagy a Társaság rendelkezésre bocsátani.

b. Kivéve, ha a jelen Szerződés alábbi 32(c) bekezdésében foglalt rendelkezés
alkalmazandó, az Ön kérésére a Szerződésen alapuló fizetési megbízásra
irányuló jognyilatkozatát megelőzően a következő adatokról vagyunk
kötelesek Önt tájékoztatni:
a) a szolgáltatás teljesítésének maximális időtartamáról, és
b) tételesen a szolgáltató részére fizetendő valamennyi díjról, költségről

vagy fizetési kötelezettségről.
c. Nem vagyunk kötelesek a jelen Szerződés fenti 32(b) bekezdése szerinti

tájékoztatást megadni, ha
a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem

EGT-állam területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem
EGT-állam pénznemében történik, és

b) az adatok nem állnak rendelkezésünkre.

33. Joglemondás kizárása
Ha társaságunk nem gyakorolja a Szerződésből származó jogait, az nem
tekinthető joglemondásnak, és nem jelenti azt, hogy azokat társaságunk
később ne gyakorolhatná.

34. Engedményezés
a. A Szerződésből származó jogainkat és kötelezettségeinket jogosultak

vagyunk bármikor átruházni, engedményezni, vagy eladni bármely Kapcsolt 
Vállalkozásunknak vagy nem kapcsolt harmadik személynek, illetőleg a
felsoroltakkal kapcsolatban bármely Kapcsolt Vállalkozást vagy harmadik
személyt közreműködőként igénybe venni; a hozzájárulását megadottnak
tekintjük anélkül, hogy erről Önt külön értesítenénk.

b. Az Ön jelen Szerződés alapján fennálló vagy jogszabályban biztosított jogait
ez nem érinti.

c. Hozzájárul, hogy a fenti intézkedések vagy azok szándéka esetén Önre és
a Számlára vonatkozó adatokat továbbítsunk a kapcsolt vállalkozás vagy a
harmadik személy részére.

d. Ön nem jogosult a jelen Szerződés alapján fennálló jogait vagy kötelezettségeit 
sem részben sem egészben harmadik félre átruházni.

35. Részleges érvénytelenség
Ha a jelen Szerződés valamely rendelkezése az alkalmazandó jogszabályokba 
ütközik, az érintett rendelkezést oly módon módosítottnak vagy töröltnek
kell tekinteni, hogy az az alkalmazandó jogszabálynak megfeleljen. Ez nem
érinti a felek kötelezettségeit, amelyek módosított tartalommal fennmaradnak.

36. Irányadó jog
a. A jelen Szerződésre Magyarország joga az irányadó, és a magyar bíróságok

nem kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a Szerződésben részes minden
fél tekintetében. Ettől függetlenül Ön hozzájárul, hogy ha Önnek a Szerződés 
alapján tartozása áll fenn, a tartozás behajtása érdekében bármely országban, 
ahol Ön él, eljárást kezdeményezhetünk Önnel szemben.

b. A Kártya és a Számla használatára esetlegesen vonatkozó devizajogszabályok
vagy a helyi előírások betartásáért Ön felelős.

37. Adók és illetékek
Bármely országban a Kártyával, a Számláján megjelenő Terheléssel vagy a
Számla Ön általi használatával kapcsolatban a jogszabály alapján fizetendő
bármely kormányzati adót, illetéket vagy egyéb összeget köteles Ön és/vagy
a Társaság megfizetni.
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EXHIBIT
FEES AND COMISSIONS

Type of fee Amount of fee (HUF)

Annual fee: ’Green’ Corporate Card: HUF 14,950*  
’Gold’ Corporate Card: HUF 25,000*

Express card production fee: ’Green’ Corporate Card: HUF 10,000 / card  
’Gold’ Corporate Card: HUF 10,000 / card

Cash Advance (where such service is available): 4% of the transaction value, but minimum HUF 1,100 per transaction*

Late payment fee: 3% of all outstanding sums or HUF 4,000 (whichever is greater) if an 
amount of more than HUF 2,500 is outstanding on Your Account at thirty 
(30) days from your Statement date and every thirty (30) days thereafter.

Re-instatement fee of card: HUF 40,000 / Per occasion

Fee of rejected direct debit: HUF 600 / rejected direct debit

Fees for Card replacement where there has been an amendment of the service 
features initiated by Company and/or where the name on the Card is to be 
amended at the request of the Cardmember:

HUF 12,000 / card

Fee for provision of Statement copies: HUF 700 / Per occasion

Fees for foreign currency conversions for Charges or Cash Advances not 
transacted in HUF: 2.99%

* or an amount, as otherwise agreed between your Company and us
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AmericAn express VállAlAti KártYA

Vállalati Kártyabirtokosi Keretszerződés

14

MELLÉKLET
DÍJJEGYZÉK

Díj típusa Díj összege (Ft)

Éves díj: Zöld Vállalati Kártya: 14 950,- Ft* 
Arany Vállalati Kártya: 25 000,- Ft*

Sürgősségi Kártya-előállítási díj: Zöld Vállalati Kártya: 10 000,- Ft / kártya  
Arany Vállalati Kártya: 10 000,- Ft / kártya

Készpénzfelvétel díja (a szolgáltatás rendelkezésre állása esetén): A tranzakció értékének 4%-a, de minimum tranzakciónként 1 100,- Ft*

Késedelmi díj: Ha a Számlája 2 500,- Ft-ot meghaladó tartozást mutat, a teljes tartozás  
3%-a vagy 4 000,- Ft (a kettő közül nagyobb összeg) a Számlakivonat 
kiállítását követő harminc (30) nap elteltével és minden további harmincadik 
(30.) napon.

Kártya újra kibocsátásának díja: 40 000,- Ft / alkalom

Visszautasított csoportos beszedés díja: 600,- Ft / visszautasított csoportos beszedés

Pótkártya díja a szolgáltatás jellemzőinek a Társaság által kezdeményezett 
módosítása esetén és/vagy a Kártyán található név módosítása a 
Kártyabirtokos kérése esetén:

12 000,- Ft / kártya

Számlakivonat-másolat rendelkezésre bocsátásának díja: 700,- Ft / alkalom

Forinttól eltérő pénznemben végrehajtott Terhelések vagy Készpénzfelvételek 
forintra váltásának díja: 2,99%

* Vagy a társaságunk és a Társaság megállapodása szerinti más összeg.
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