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American Express SafeKey® Forretningsvilkår 

American Express SafeKey er en online autentifiseringstjeneste som gir et ekstra lag av sikkerhet 
mot tyveri og svindel når du kjøper varer og tjenester online hos nettbutikker som bruker SafeKey 
med ditt American Express®-kort (ditt kort).  

American Express SafeKey er levert på lisens av oss - American Express Services Europe Limited.  

For innehavere av American Express-kort utstedt i Norge, er din bruk av American Express 
SafeKey underlagt forretningsvilkårene for SafeKey, og for ditt American Express-kort. Hvis 
det er inkonsekvenser mellom disse vilkårene, er forretningsvilkårene for American Express-
kortet som gjelder.  

VIKTIG: Ved å bruke American Express SafeKey aksepterer du å være bundet av disse 
forretningsvilkårene og samtykker i at dine personlige opplysninger behandles til formålene 
beskrevet nedenfor. Les disse forretningsvilkårene nøye før du bruker SafeKey.  

1. ENGANGSPASSORD  
2. OPPLYSNINGER OM E-POST OG MOBILTELEFON  
3. PERSONVERN  
4. BRUK  
5. ANSVAR  
6. ENDRINGER/OPPDATERINGER  
7. SUSPENDERING/OPPSIGELSE  
8. KONTAKT OSS  

Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse vilkårene for fremtidig bruk.  

1. ENGANGSPASSORD  
 
Vi vil sende deg et engangspassord til e-postadressen og/eller mobiltelefonnummeret vi har 
registrert for deg (hvis vi har disse opplysningene). Ditt engangspassord er bare gyldig i ti minutter 
fra det tidspunktet du sendte dine kortopplysninger til selgeren. Hvis du ikke gjennomfører 
transaksjonen i løpet av ti minutter, må du starte transaksjonen med selgeren på ny. 
 
Du bør kontrollere at telefonen og e-postmeldinger er lett tilgjengelig før du starter en transaksjon 
med en SafeKey-butikk. Du kan be om engangspassord så ofte du vil i løpet av den ti-minutters 
gyldighetsperioden. Det er ditt ansvar å sikre at du har tilstrekkelig mobiltelefondekning og 
internettilgang til å motta meldinger. Vi er ikke ansvarlig for tap eller skade som du kan lide, hvis du 
ikke mottar eller får tilgang til engangspassordet. 
 
Du må ikke vise engangspassordet til noen. Du må ta alle rimelige forholdsregler for å hindre at andre 
ser engangspassordet som vi sender til deg. Når du har fullført transaksjonen med selgeren, bør du 
slette engangspassordet.  
 
Hvis du gjentatte ganger angir feil engangspassord, vil tilgangen til SafeKey kunne bli blokkert, og du 
må kontakte oss for å fortsette med transaksjonen. Vi er ikke ansvarlig for tap eller skade som du 
kan lide hvis du ikke angir engangspassordet riktig.  

https://safekey.app.aexp.com/GravityAdmin/getTermsConds.htm#1
https://safekey.app.aexp.com/GravityAdmin/getTermsConds.htm#2
https://safekey.app.aexp.com/GravityAdmin/getTermsConds.htm#3
https://safekey.app.aexp.com/GravityAdmin/getTermsConds.htm#4
https://safekey.app.aexp.com/GravityAdmin/getTermsConds.htm#5
https://safekey.app.aexp.com/GravityAdmin/getTermsConds.htm#6
https://safekey.app.aexp.com/GravityAdmin/getTermsConds.htm#7
https://safekey.app.aexp.com/GravityAdmin/getTermsConds.htm#8
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2. OPPLYSNINGER OM E-POST OG MOBILTELEFON  
 
Hvis vi ikke har registrert e-postadresse eller mobiltelefonnummer, må du oppgi disse opplysningene 
når du blir bedt om å gjøre dette. Du vil bli stillet visse sikkerhetsspørsmål for å bekrefte identiteten 
din. Hvis du ikke svarer riktig på disse sikkerhetsspørsmålene, kan din tilgang til visse elektroniske 
tjenester bli blokkert. Du må kontakte oss for å fjerne blokkeringen av din tilgang til disse tjenestene - 
se Kontakt oss-avsnittet nedenfor. Vi er ikke ansvarlig for tap eller skade som du kan lide hvis du 
glemmer svaret på sikkerhetsspørsmålene dine, eller svarer galt, hvis mobiltelefonnummeret eller e-
postadressen du oppgir, er ugyldig eller ikke er oppdatert eller du ikke kan motta eller har adgang til 
telefonen eller e-postmeldingen. 
 
Du kan endre e-postadresse eller mobiltelefonnummer når som helst ved å følge SafeKey-
instruksene når du logger på kontoen, eller kontakter oss på nummeret på baksiden av kortet.  
 
VIKTIG: hvis du gir oss ny kontaktinformasjon, vil American Express (inkludert American Express 
Services Europe Limited og alle andre relevante selskaper i deres gruppe) oppdatere alle sine 
registre med de nye kontaktopplysningene. Dette betyr at du får alle fremtidige meddelelser og 
varsler fra oss på den nye e-postadresse eller det mobiltelefonnummeret du oppga. Din nye 
kontaktinformasjon vil bli brukt på samme måte som din gamle kontaktinformasjon og blir underlagt 
og styrt av forretningsvilkårene for American Express-kortet. For denne oppdateringen skal dine 
kontaktopplysninger deles med andre relevante selskaper i vår gruppe og overføres utenfor EØS-
området hvis det er der selskapene ligger. Se avsnitt 3 (Personvern) i disse forretningsvilkårene for 
mer informasjon.  

3. PERSONVERN   
 
American Express tar personvern alvorlig, og hensikten med avsnitt 3 er å hjelpe deg med å forstå 
hvordan dine personopplysninger brukes, videregis, overføres og ellers behandles når du registrerer 
deg i SafeKey.  
 
Vi bruker personlig informasjon innsamlet via SafeKey til å kunne levere tjenesten American Express 
SafeKey (for eksempel å bekrefte identiteten din eller autorisere transaksjoner) og for å oppdatere 
dine kontaktopplysninger i American Express-systemet som beskrevet i del 2.  
 
Personlig informasjon vil bli håndtert i samsvar med vår personvernerklæring som inneholder alle 
opplysninger om vår personvernpraksis. For å finne ytterligere opplysninger om vår 
personvernerklæring og personvernpolicy, bes du følge lenken nedenfor:  

https://www.americanexpress.no/ressurser/erklaering-om-personvern/ 

 
 
Vi deler ikke dine personlige opplysninger med noen andre enn det som kreves eller er tillatt ved lov.  
 
Vi tar nødvendige forholdsregler for å beskytte personlig informasjon i samsvar med alle gjeldende 
lover og forskrifter. Informasjon og sikkerhetsopplysninger overføres med sterk kryptering, og de 
lagres på våre sikre servere bak en brannmur for å beskytte mot uautorisert tilgang.  
 
Vi kan overføre dine personopplysninger til USA eller andre land for behandling, hvor 
databeskyttelseslover ikke nødvendigvis er så omfattende som i Norge). Vi har tatt nødvendige grep 
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for å sikre at informasjonen får samme nivå av beskyttelse som i landet der kortet utstedes.  
 
For detaljer om hvordan du kan få kopi av dine personlige opplysninger fra oss og hvordan du kan 
kontakte oss f.eks. for å fortelle oss om oppdateringer til dine personlige opplysninger, se våre 
retningslinjer for personvern.  

4. BRUK   
 
American Express SafeKey, inkludert hvert engangspassord, må bare brukes av kortinnehaver (dvs. 
personen hvis navn står på forsiden av kortet) og bare for å autorisere transaksjoner ved hjelp av 
dette kortet.  
 
I tillegg gjelder følgende vilkår for bruk av American Express SafeKey: 

Du må overholde alle retningslinjer og regler, som vi kan utstede fra tid til annen, for bruk av 
American Express SafeKey.  

i. Du må ikke bruke American Express SafeKey til ulovlige formål, herunder for å begå svindel.  
ii. Ved å benytte American Express-kort hos en SafeKey-forhandler aksepterer og bekrefter du 

at du har full rett til å bruke dette kortet.  
iii. Du må ikke overføre eller selge engangspassordet eller på annen måte røpe ditt 

engangspassord eller sikkerhetsinformasjon til tredjepart.  
iv. Vi kan stanse din bruk av American Express SafeKey hvis vi tror at du har gitt usanne, 

unøyaktige, feilaktige eller ufullstendig informasjon  

5. ANSVAR   
 
Disse vilkårene, som styrer ansvarsforholdene, kommer i tillegg til vilkår som gjelder ansvar i 
forretningsvilkårene for American Express-kortet. 
 
Vi er ikke ansvarlig for tap eller skade som du måtte lide hvis du ikke å kan gjennomføre en 
transaksjon hos en SafeKey-forhandler, pga. forhold utenfor vår kontroll, herunder:  

 At du ikke har adgang til eller kan motta telefon- eller e-postmeldinger;  
 At mobiltelefonnummeret eller e-postadressen du har oppgitt, ikke er gyldig eller oppdatert;  
 At du har skrevet engangspassordet feil;  
 At du har glemt svaret på sikkerhetsspørsmålene dine eller svart galt;  
 Enhver uunngåelig eller uforutsigbar datafeil, hackerangrep, systemfeil eller svindel fra 

tredjepart;  
 Unnlatelse av å overholde disse SafeKey-vilkårene.  

 
 
Vi er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller virus som kan påvirke din datamaskins eller 
mobilenhets eller programvares tilgang til eller bruk av American Express SafeKey.  
 
Du vil ikke bli belastet for mottak av engangspassord i Norge, men American Express er ikke 
ansvarlig og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle kostnader som oppstår når du ber om eller 
mottar engangspassord utenfor Norge).  
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American Express anbefaler eller støtter ikke noen forhandlere (eller deres varer eller tjenester) som 
følge av at forhandleren deltar i American Express SafeKey. Uten å påvirke noen rettigheter du har 
iht. lov eller forretningsvilkårene for kortet, er det risikoer ved alle elektroniske transaksjoner og 
American Express garanterer eller hevder ikke at handel i butikker som bruker American Express 
SafeKey, er risikofri.  

6. ENDRINGER/OPPDATERINGER   
 
Disse avtalevilkårene ble sist oppdatert på den ikrafttredelsesdatoen som er anført nederst på denne 
siden. 
 
Vi kan stoppe eller avbryte tilgangen til American Express SafeKey til enhver tid. Vi kan foreta 
endringer i disse forretningsvilkårene som angitt nedenfor.  
 
Hvis vi foretar endringer i American Express SafeKey eller disse forretningsvilkårene, vil vi varsle deg 
hvis endringene er vesentlige. I så fall vil vi varsle deg ved å legge ut en melding på vår nettside, legge 
ut en melding i vinduet SafeKey eller sende deg en beskjed til din e-post eller postadresse som du 
har gitt til oss i forbindelse med noen av dine konti.  
 
Hvis endringene ikke er vesentlige, vil vi bare publisere de nye forretningsvilkårene og oppdatere 
datoen. 
 
Hvis du fortsetter å bruke SafeKey når vi har endret vilkårene, anses du for å ha godtatt de nye 
forretningsvilkårene.  

7. SUSPENSJON/OPPSIGELSE   
 
Hvis du unnlater å overholde disse vilkårene kan vi suspendere eller avslutte din deltakelse i 
American Express SafeKey. 
 
Misbruk & svindel 
 
Hvis du mistenker at din sikkerhetsinformasjon misbrukes, eller en transaksjon over internett er 
uautorisert, må du varsle oss umiddelbart ved å ringe nummeret på baksiden av kortet.  

8. KONTAKT OSS   
 
Hvis du har spørsmål om American Express SafeKey eller en online-transaksjon med American 
Express SafeKey, bør du kontakte kundeservice ved å ringe nummeret på baksiden av kortet.  

IKRAFTTREDELSESDATO: [18-03-2014] 
American Express Services Europe Limited Branch Norway (NUF, Boks 229 Sentrum, N-0103 Oslo, 

Reg. nr. 895 770 612 MVA. 
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