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Cardmember Application Form

CorpCard-No-CardmemberApp-Jan2014
American Express Services Europe Limited Branch Norway (NUF), PO Box 229 Sentrum, N-0103 Oslo, Reg No 895 770 612 MVA.  
American Express Services Europe Limited is authorised in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority under the Payment Services Regulations 2009 
(reference number 415532) for the provision of payment services.

Please ensure you and your Company completes this application form. When completed please print and have both parties sign the form.
All fields MUST BE completed in order for this form to be processed (unless otherwise stated).

1. Liability type

Liability Type (please refer to items 11 
 in the attached Terms and Conditions):

Full Corporate Liability       Combined Liability       

If you are uncertain of which payment liability type your company has, please contact your 
Programme Administrator.

2. company information

Company Name:

Department:

3. Applicant information

First Name:

Last Name:

Please provide your name as you wish it to 
appear on the Card. You must include your 

full last name. (Max 20 characters incl. 
spaces. No æ, ø, å or full stops):

Personal ID (DDMMYY-NNNNN):

Residential Address:

Postcode and Area:

Employee Number (if required by  
your company):

Telephone Number (private):

Telephone Number (work):

E-mail Address:
(This will only be used for servicing purposes by 
American Express unless you choose to receive 

marketing offers by ticking the box below)
Yes, I would like to receive communications from American Express with information about 
the services and products offered by American Express and American Express’ co-operating 
partners and which may be of interest to me. I would like to receive such information via: 

E-mail     Text message    

I am aware that at any time I can inform American Express that I no longer wish to receive such 
communications by writing to American Express Services Europe Limited Branch, Norway 
(NUF), PO Box 229 Sentrum, N-0103 Oslo or calling Customer Service on +47 22 96 08 00.

Please send my bill to: Home                      Office    

If you want to have your bills sent to the office, please state the address below:

Address:

Postcode and Area:

—

CorpCard-No-CardmemberApp-Jan2014
American Express Services Europe Limited Branch Norway (NUF), Postboks 229 Sentrum, N-0103 Oslo, Org nr 895 770 612 MVA.  
American Express Services Europe Limited er autorisert i Storbritannia av Financial Conduct Authority i henhold til “Payment Services Regulations 2009” 
(referansenummer 415532) for utøvelse av betalingstjenester.

Søknad om Firmakort

Både du og din arbeidsgiver må fylle ut denne søknaden. Utfylt søknad skrives ut og må underskrives av begge parter. ALLe felt må være utfylt for at vi 
skal kunne behandle søknaden (med mindre annet er oppgitt)

1. Ansvarsform

Ansvarsform  
(ref. pkt 11 i  

vedlagte avtalevilkår):

Fullt firmaansvar               Delt ansvar                 

Er du usikker på hvilket betalingsansvar ditt firma har inngått avtale om, vennligst kontakt 
kontaktpersonen for American Express i ditt firma.

2. opplysninger om firmaet

Firmaets/organisasjonens navn:

Avdeling:

3. opplysninger om søker

Fornavn:

Etternavn:

Skriv navnet slik du ønsker det på kortet, 
etternavn er obligatorisk (maks 20 pos.). 

Systemet kan dessverre ikke registrere  
æ, ø, å eller punktum:

Personnummer (DDMMÅÅ-NNNNN): 
(11 siffer)

Privat adresse:

Postnr./-sted:

Ansatt nummer  
(dersom påkrevd av din arbeidsgiver):

Telefon privat:

Telefon arbeid:

E-post: (Denne vil kun bli benyttet av American Express 
for servicerelaterte henvendelser med mindre du ønsker 
å motta informasjon og tilbud om tjenester og produkter. 

Fyll i tilfelle ut feltet nedenfor for å motta dette.)
Ja takk, jeg ønsker å motta henvendelser fra American Express med informasjon om de 
tjenester og produkter som American Express og American Express’ samarbeidspartnere  
som kan være av interesse for meg. Jeg ønsker å motta slik informasjon via

e-post   SMS    

Jeg er kjent med at jeg til enhver tid kan meddele at jeg ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser, 
enten ved å gi skriftlig beskjed til American Express Services Europe Limited Branch, Norway (NUF), 
Postboks 229 Sentrum, N-0103 Oslo, eller ved å ringe Kundeservice på telefon +47 22 96 08 00.

Fakturaen sendes: Privat                   Kontor    

Om du ønsker å få fakturaen sendt til kontoret, vennligst fyll ut korrekt adresse:

Adresse:

Postnr./-sted:

—



2

AmericAn express corporAte cArd

Cardmember Application Form

CorpCard-No-CardmemberApp-Jan2014
American Express Services Europe Limited Branch Norway (NUF), PO Box 229 Sentrum, N-0103 Oslo, Reg No 895 770 612 MVA.  
American Express Services Europe Limited is authorised in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority under the Payment Services Regulations 2009 
(reference number 415532) for the provision of payment services.

4. Urgent delivery

Normal Card delivery is within 12 working days 
(on receipt of a fully completed application form). 

If the Card is required earlier please indicate the 
date required here: 

 d   d  m  m   Y  Y

(Temporary Card with 3 months expiry date and no Chip and PIN functionality)
A fee of NOK 250 is charged for any requests for urgent delivery. This fee will be charged to 
your Card and will appear on your first statement

5. Affirmation

I hereby affirm that the information provided is correct and empower American Express and / or its representatives to contact my bank, 
employer, accountant and / or credit bureaux to collect relevant information for use in the assessment of this application if I have applied for a 
Card with Individual liability (item 11c) or combined liability (item 11b). Regardless of payment liability, this affirmation applies to the monitoring 
of the ongoing customer relationship. I understand that American Express reserves the right to demand a guarantee that is satisfactory to the 
company as a condition for approving the application. I also understand that American Express is entitled to refuse this application on the basis 
of a credit evaluation. I understand that due to the Anti Money Laundering legislation applicable, American Express is under the obligation to 
verify my identity which may impact the handling time of my application. I am aware of and accept that I can only use the American Express 
Corporate Card for company-related expenditure. I have read and understood the Terms and Conditions for the American Express Corporate 
Card and I accept that these shall apply between me and American Express. With this, I agree to American Express handling personal 
information about me as described in the Terms and Conditions under item 17. In particular I agree to personal information about me, including 
payment history, etc, being transferred to other companies within the American Express group and to American Express’ co-operating partners 
and release American Express from its duty of confidentiality in this respect. The applicant signed below further agrees to American Express 
passing on information about my use of the American Express Corporate Card to the company to which my American Express Corporate Card 
is linked. Complete Terms and Conditions are printed on the back of the application form.

The undersigned accepts the Terms and Conditions as applicable from time to time for the American Express Corporate Card.

Applicant's signature

✗
 d   d  m  m   Y  Y

6. to be completed by the company

We declare that the information provided is accurate and complete and that we accept the 
membership Terms and Conditions of the American Express Corporate Card. We agree that 
American Express collects the necessary references and credit information to process the 
application. American Express reserves the right to refuse the application in accordance with 
the guidelines that American Express applies for assessment of applications. We therefore ask 
American Express to issue the American Express Corporate Card to the above employee.
We also hereby confirm the identity of the applicant.

Customer Number:   

Signature of authorised  
company signatory:

signature

✗
 d   d  m  m   Y  Y

Name:

Job Title:

Signature of authorised  
company signatory:

signature

✗
 d   d  m  m   Y  Y

Name:

Job Title:

CorpCard-No-CardmemberApp-Jan2014
American Express Services Europe Limited Branch Norway (NUF), Postboks 229 Sentrum, N-0103 Oslo, Org nr 895 770 612 MVA.  
American Express Services Europe Limited er autorisert i Storbritannia av Financial Conduct Authority i henhold til “Payment Services Regulations 2009” 
(referansenummer 415532) for utøvelse av betalingstjenester.

Søknad om Firmakort

4. Hastelevering av kort

Normal leveringstid på kort er 12 arbeidsdager 
(fra mottak av fullstendig søknadsskjema).
I tilfelle du trenger kortet tidligere, vennligst 

oppgi dato her: 

 d   d  m  m   Å  Å

(Fornyelseskort med 3 måneders utløpsdato og ingen Chip.)

En avgift på kr 250,- for hastelevering vil bli belastet. Beløpet belastes første faktura

5. samtykkeerklæring og fullmakt

Jeg erklærer herved at ovenstående opplysninger er korrekte og bemyndiger American Express og/eller dets representanter til å kontakte min 
bankforbindelse, arbeidsgiver, revisor og/eller kredittopplysningsforetak for å samle inn relevante opplysninger for bruk ved vurderingen av 
denne søknaden hvis jeg har søkt om et kort med individuelt ansvar (pkt 11c) eller delt ansvar (pkt 11b). Denne erklæring gjelder for samtlige 
betalingsansvar ved oppfølgning av det løpende kundeforholdet. Jeg er innforstått med at American Express forbeholder seg retten til å kreve en 
garanti som er tilfredsstillende for selskapet som betingelse for godkjennelse av søknaden. Jeg er videre innforstått med at American Express har 
rett til å avslå denne søknaden ut i fra en kredittvurdering. Jeg er innforstått med at American Express i henhold til Hvitvaskingsloven er forpliktet 
til å få bekreftet min identitet og at dette kan påvirke behandlingstiden av min søknad. Jeg er kjent med og aksepterer at jeg kun kan benytte 
American Express Corporate Card til firmarelaterte utgifter. 

Jeg har lest og forstått avtalevilkårene for American Express Corporate Card og aksepterer at disse skal gjelde mellom meg og American Express. 
Jeg gir med dette mitt samtykke til at American Express kan behandle personopplysninger om meg som beskrevet i avtalevilkårene punkt 17. 
Jeg samtykker særskilt til at personopplysninger om meg, herunder betalingshistorikk m.v., kan overføres til andre selskaper i American Express 
konsernet og til American Express’ samarbeidspartnere, og fritar American Express for taushetsplikt i denne forbindelse. Jeg samtykker videre i at 
American Express kan formidle informasjon om min bruk av American Express Corporate Card til det firma mitt firmakort er knyttet til. 

Undertegnede aksepterer de til enhver tid gjeldende avtalevilkår for American Express Corporate Card. 

søkerens underskrift

✗
 d   d  m  m  Å  Å

6. Fylles ut av firma

Vi erklærer at ovenstående opplysninger er korrekte og fullstendige og at vi aksepterer 
de til enhver tid gjeldende avtalevilkår for American Express Corporate Card. Vi tillater at 
American Express innhenter nødvendig referanser og opplysninger som ansees nødvendig 
for godkjennelse av søknaden. American Express forbeholder seg retten til å avslå søknaden i 
henhold til American Express’ retningslinjer for vurdering av søknader. Vi ber med dette om at 
American Express utsteder American Express Corporate Card til ovennevnte ansatt.
Undertegnede bekrefter samtidigt søkers identitet.

American Express Kundenummer (11 siffer):   

Underskrives av den (de) person(er)  
som har fullmakt til å bestille og  
medsignere søknadsskjema for  

American Express Corporate Card:

Underskrift

✗
 d   d  m  m  Å  Å

Kontaktpersonens navn:

Stilling:

Underskrives av den (de) person(er)  
som har fullmakt til å bestille og  
medsignere søknadsskjema for  

American Express Corporate Card:

Underskrift

✗
 d   d  m  m  Å  Å

Kontaktpersonens navn:

Stilling:
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7. 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	authorised	signatory	has	signed	and	dated	Section	6.	(If	required	by	your	company,	

please ensure that two authorised signatories are included.) 

Please return this Card application to:  
American Express Services Europe Limited Branch, Norway (NUF) 
P.O. Box 229 Sentrum 
N-0103 Oslo 
Fax: +47 22 68 12 08 
E-mail: nordicnewaccounts@aexp.com. If sending documents by e-mail, please remember that 
the internet can be insecure.

If you have any questions, please contact Customer Services on +47 22 96 08 00 or  
email kundeserviceno@aexp.com.

CorpCard-No-CardmemberApp-Jan2014
American Express Services Europe Limited Branch Norway (NUF), Postboks 229 Sentrum, N-0103 Oslo, Org nr 895 770 612 MVA.  
American Express Services Europe Limited er autorisert i Storbritannia av Financial Conduct Authority i henhold til “Payment Services Regulations 2009” 
(referansenummer 415532) for utøvelse av betalingstjenester.

7. send inn søknaden

Vennligst sjekk at alle felt er korrekt fylt ut.

skriv ut og underskriv 
Før søknaden sendes, sjekk at

•	kortsøker	har	underskrevet	og	datert	del	5
•	vedkommende	som	har	fullmakt	til	å	bestille	og	medsignere	søknadsskjemaer	for	 

American Express Corporate Card har underskrevet og datert del 6. (Underskrives av to 
personer dersom påkrevd fra firma)

Vennligst send søknadsskjemaet til: 
American Express Services Europe Limited Branch, Norway (NUF) 
Postboks 229 Sentrum  
N – 0103 Oslo 
Fax: +47 22 68 12 08 
E-post: nordicnewaccounts@aexp.com. Vi gjør oppmerksom på at det kan være usikkert å 
sende dokumenter via e-post.

For spørsmål til søknaden kontakt Kundeservice på +47 22 96 08 00 eller e-post 
kundeserviceno@aexp.com

Søknad om Firmakort
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CorpCard-No-CardmemberApp-Jan2014
American Express Services Europe Limited Branch Norway (NUF), PO Box 229 Sentrum, N-0103 Oslo, Reg No 895 770 612 MVA.  
American Express Services Europe Limited is authorised in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority under the Payment Services Regulations 2009 
(reference number 415532) for the provision of payment services.

1. Acceptance / Subject matter of the Agreement
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 (or, if earlier, signing or using 
the Card), 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. 
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 and all Communications between you and us concerning this 
Agreement will be in Norwegian. Certain services, however, will occasionally 
be rendered in English. 

2. Definitions
In this Agreement:
“Account” or “Corporate Card Account” means any account we maintain in 
relation to the Card;
“Agreement” means this agreement with you;
“American  Express” (also referred to as “we”, “our” and “us”) means 
American  Express Services Europe Limited Branch, Norway (NUF) 
(org.  no.  895  770  612 VAT i Foretaksregisteret) postal address Postboks 229 
Sentrum, 0103 Oslo, a Norwegian branch 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, its successors and assigns. American Express 
Services Europe Limited is authorised by the British Financial Conduct Authority 
under the British Payment Services Regulations 2009 (lisensnummer 415532),
“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;
“American Express Online” means our Online Service allowing you access to 
your transactions and PIN-code Administration via our website;
“Application Form” means the Account application form completed by you;
“Card” means the American Express Corporate Card or any other Account 
access device we issue for the purpose of accessing your Account to purchase 
goods and/or services for related to Your Company’s business;
“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 a 
range of methods including Express Cash Cash Advance and any other cash 
products as agreed separately with us; 
“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 your Personal Identification Number(s) (PIN), telephone 
code(s), on-line passwords and any other codes established for use on your 
Account;
“Communications” means, notices (including changes to this Agreement), 
servicing messages, disclosures, additional copies of this Agreement if 
requested and other communications;
“Financial Contracts Act” means the Norwegian Financial Contracts Act of 
25 June 1999 No. 46;
“Interest on Overdue Payments Act” means the Norwegian act relating to 
Interest on Overdue Payments of 17 December 1976 No. 100;
“Merchant(s)” means a company, firm or other organisation accepting 
American Express Cards as a means of payment for goods and/or services;

“Payment transaction” means an authorisation from you to debit Charges in 
connection with a single transaction or several transactions made using the Card;
“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;
“Renewal or Replacement Card” means a renewal or replacement Card issued 
to you by us;
“Right of Cancellation Act” means the Norwegian Right of Cancellation Act 
of 21 December 2000 No. 105;
“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;
“You” means the person whose name appears on the Card; and 
“Your 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.
Additional definitions can be found in the Agreement.

3. Use of the Card/Code(s)
a. You agree that your Account will be debited by presenting 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, petrol etc;

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 contactless Charge by passing your Card over a contactless 
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 demand to change limits and restrictions on your use of your 
Card for contactless Charges such as a maximum amount for each Charge, 
change billing period after a certain number of charges or an amount of 
a certain size.

c. You agree that your instruction for paying a Merchant will be implemented 
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 Card, you must ensure that you: 
i) sign the Card as soon as it is 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 the American Express Entity on 
each occasion.

These Cardmember Terms & Conditions are effective from the 28 January 2013. This is a translated version of the Norwegian Terms & Conditions for reference only. 
The governing version is the Norwegian version. In the event of conflict between the English and the Norwegian version, the Norwegian  version shall prevail. All 
terms shall be interpreted in accordance with Norwegian legal terminology.

Avtalevilkår for Kortmedlem

CorpCard-No-CardmemberApp-Jan2014
American Express Services Europe Limited Branch Norway (NUF), Postboks 229 Sentrum, N-0103 Oslo, Org nr 895 770 612 MVA.  
American Express Services Europe Limited er autorisert i Storbritannia av Financial Conduct Authority i henhold til “Payment Services Regulations 2009” 
(referansenummer 415532) for utøvelse av betalingstjenester.

1. Aksept 
I dette dokumentet finner du de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk 
av American Express Card. Vennligst les disse nøye, og behold dem for din 
referanse. Ved å innlevere et Søknadsskjema, eller ved tidligere signering eller 
bruk av Kortet, aksepterer du vilkårene i denne Avtalen. Dersom vi foretar 
endringer i denne Avtalen, vil du anses for å ha akseptert avtalevilkårene 
dersom de faller inn under punkt “24. Endringer” i denne Avtale.
Denne Avtale har ubegrenset gyldighet, og vil fortsette å løpe til du eller vi 
sier den opp. 
Du kan når som helst i løpet av avtaleperioden kostnadsfritt be om ytterligere 
kopier av denne Avtalen, og vi kan i så fall gjøre kopier av eksemplaret 
tilgjengelig via din Programadministrator.
Denne Avtale og all kommunikasjon mellom partene vedrørende denne Avtale 
skal være på norsk. Enkelte tjenester vil imidlertid tidvis kunne ytes på engelsk.

2. Definisjoner
I denne Avtale betyr:
“American Express” (også omtalt som “vi”, “vår” og “oss”) American Express 
Services Europe Limited Branch, Norway (NUF) (org. nr. 895 770 612 VAT i 
Foretaksregisteret) med postboksadresse Postboks 229 Sentrum, 0103 Oslo, en 
norsk filial av American Express Services Europe Limited (Forretningsadresse 
registrert i det britiske foretaksregisteret: Belgrave House, 76 Buckingham 
Palace Road, London SW1W 9AX, Storbritannia. Registreringsnummer i 
det britiske foretaksregisteret: 1833139), dets etterfølgere og erververe. 
American Express Services Europe Limited har autorisasjon fra det britiske 
finanstilsynet (“Financial Conduct Authority”) i henhold til de britiske 
Payment Services Regulations 2009 (lisensnummer 415532),
“American  Express-enhet” hver av American  Express’ nærstående 
selskaper og andre organisasjoner som utsteder American Express-kort, og 
“American Express-enheter” betyr hvilke som helst av disse i fellesskap,
“American  Express Online” vår online-tjeneste som lar deg få tilgang til 
dine egne transkasjonsdata og PIN-kodeadministrasjon via vår hjemmeside,
“Angrerettloven” lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og 
salg utenfor fast utsalgssted (lov av 21. desember 2000 nr. 105),
“Avtale” denne avtalen inngått med deg,
“Belastninger” enhver betaling som foretas ved bruk av Kortet eller andre 
transaksjoner som for øvrig belastes din Konto, innbefattet Kontantuttak 
(når dette er avtalt mellom partene), kjøp, gebyrer, provisjoner, renter, 
avgifter, skatter og alle andre beløp som du og/eller ditt Selskap (avhengig 
av hvilken ansvarsform som er valgt, se nærmere om dette i Avtalens punkt 
“11. Ansvar for belastninger”) har påtatt seg å betale til American Express 
eller står ansvarlig for i henhold til denne Avtale,
“Betalingstransaksjon” en fullmakt fra deg til å debitere Belastninger, i 
forbindelse med en enkelttransaksjon eller flere transaksjoner som foretas 
ved bruk av Kortet,
“Brukersted(er)” et selskap, firma eller annen organisasjon som aksepterer 
betingelsene for å benytte American Express-kort som betalingsmiddel for 
varer og/eller tjenester,
“Ditt Selskap” selskapet, bedriften, firmaet, virksomheten eller organisasjonen 
som American Express har en avtale med om utstedelse av Kortet, og som 
har gitt deg fullmakt til å belaste Kortet for firmautgifter,
“Du” og “deg” den personen hvis navn står på Kortet,
“Finansavtaleloven” lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven 
av 25. juni 1999 nr. 46),
“Fornyelses- eller Erstatningskort” en fornyelse eller utskifting av Kortet, 
utstedt av American Express til deg,
“Forsinkelsesrenteloven” lov om renter ved forsinket betaling (lov av 
17. desember 1976 nr. 100),
“Kode(r)” hvert av dine personlige identifikasjonsnumre (PIN), telefonkode(r), 
online-passord eller andre koder som knyttes til bruk av din Konto, 
“Kontantuttak” uttak av kontanter i enhver valuta gjennom Express Cash 
Kontantuttaktjenesten, 
“Konto” eller “Firmakortkonto” enhver konto American Express opprettholder 
i tilknytning til Kortet,
“Kontoutskrift/faktura” opplysninger og faktura sendt av oss i forbindelse 
med din Konto,
“Kort” American Express Corporate Card eller annen kontotilgang utstedt 
til deg for en Konto med det formål å belaste din Konto for kjøp av varer og/
eller tjenester knyttet til Ditt Selskaps drift,

“Meldinger”, varsler (som innbefatter endringer i denne Avtale), 
servicemeldinger, opplysninger, ytterligere eksemplarer av denne Avtale 
dersom etterspurt, og annen kommunikasjon,
“Periodiske Belastninger” at du tillater et Brukersted å belaste Kontoen for 
spesifiserte eller uspesifiserte beløp, med jevne eller ujevne mellomrom, for 
varer og/eller tjenester,
“Programadministrator” personen utpekt av Ditt Selskap til å opptre på dets 
vegne (i) ved administrasjon av American Express Corporate Card Programmet, 
(ii) ved kommunikasjon med American Express vedrørende Firmakortkontoer, 
inkludert Kontoen, (iii) ved formidling av informasjon gitt av American Express 
til deg i tilknytning til Kortet og Kontoen beskrevet i denne avtalen, 
“Sikkerhetsinformasjon” din bruker-ID og passord for bruk av vår  
online-tjeneste, 
“Søknadsskjema” søknadsskjemaet som fylles ut av deg,
“Årsdag for kortets utstedelse” den dagen et år etter kortet første gang 
ble utstedt.
Ytterligere definisjoner kan finnes i Avtalen.

3. Bruk av Kortet/Koden(e)
a. Du samtykker i at Kontoen vil bli debitert for betaling ved å fremvise Kortet 

på et Brukersted som aksepterer slik betalingsmetode, og du:
i) (oppgir PIN-kode eller undertegner på en kvittering utstedt 

av Brukerstedet,
ii) oppgir Kortnummer og relaterte Kort- eller Kontoopplysninger og 

følger Brukerstedets instrukser for gjennomføring av betalingen, ved 
bruk online, telefon, postordre, Periodiske Belastninger eller gjennom 
andre enheter som telefonkiosk og parkometer, bensin osv.,

iii) inngår avtaler med et Brukersted om å belaste Kontoen med et konkret 
angitt beløp,

iv) bekrefter en kontaktløs Belastning ved at du fører Kortet over en 
kontaktløs kortleser, eller

v) gir muntlig samtykke eller bekrefter avtale om Belastning, helt eller 
delvis, etter at den er utført. 

Du kan ikke annullere Belastninger etter at du har godkjent slike, bortsett 
fra Periodiske Belastninger som kan avbestilles for fremtiden. Vennligst se 
punkt “16. Periodiske Belastninger” i denne Avtalen.

b. American Express kan kreve å endre begrensninger for ditt bruk av ditt Kort 
ved kontaktløse Belastninger, for eksempel ved å sette maksimumsbeløp for 
hver Belastning, endre fakturaperiode etter et visst antall belastninger eller 
etter et beløp av en viss størrelse.

c. Du aksepterer at din instruks om å betale et Brukersted gjennomføres på 
den dato du må foreta betaling til American Express for en Belastning som 
fremgår av en Kontoutskrift/faktura.

d. For å forhindre misbruk av Kortet må du:
i) undertegne Kortet så snart dette mottas,
ii) til enhver tid oppbevare Kortet på en sikker måte, 
iii) jevnlig sjekke at du fremdeles er i besittelse av Kortet,
iv) ikke la noen andre bruke Kortet,
v) forsikre deg om å ha fått tilbake Kortet etter å ha foretatt en Belastning, 
vi) aldri utlevere Kortopplysningene, bortsett fra når Kortet benyttes i 

henhold til denne Avtale, og
vii) når du oppgir nummeret på kortet ved betaling (online eller postordre), 

sørge for at dette ved enhver anledning gjøres i samsvar med gjeldende 
instrukser og anbefalinger gitt av oss eller American Express-enheten.

e. For å beskytte dine Koder (inkludert din PIN-kode) må du:
i) lære deg Koden utenat,
ii) makulere meddelelser som oppgir Koden til deg (dersom relevant),
iii) ikke skrive opp Koden på Kortet,
iv) ikke oppbevare opplysninger om Koden sammen med eller i nærheten 

av Kortet eller Kontoopplysninger,
v) ikke oppgi Koden til noen eller på annen måte gi tilgang til din Konto, 
vi) ikke velge en Kode (dersom du velger en Kode) som lett lar seg assosiere 

med deg, som navn, fødselsdato eller telefonnummer, 
vii) ta forholdsregler for å forhindre at noen ser Koden når denne tastes inn 

i en minibank eller annen elektronisk terminal.
f. Dersom en Betalingstransaksjon avvises, vil American  Express om mulig 

informere ditt Selskap om avvisningen, årsaken til avvisningen og prosedyren 
for å rette den oppgitte informasjon. Finansavtaleloven § 26b kommer 
til anvendelse.

AmericAn express corporAte cArd
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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 (if applicable);
iii) do not write the Code on the Card;
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 your Account;
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. If a Payment transaction is rejected, American  Express will, if possible, 

inform Your Company of the rejection, the reasoning for the rejection and 
the procedures for correcting the specified information. Financial Contracts 
Act section 26 b applies.

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 the parties agree, you may also use your Account to obtain cash advances. 
Special terms apply, see 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 
this with you, 

ix) use a Card that 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 has 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.

c. The Card or Card number, shall not be used to pay for participation in games, 
bets or any other kind of gambling (including via the internet), even if the 
provider accepts the Card as payment. Any use of the Card for such purposes 
will give American Express the right to immediately terminate the Agreement 
and charge all outstanding amounts.

6. Cash Advances
If we or the Company permit you to obtain Cash Advances with the Card, then:
i) you are enrolled in the Express Cash Service and obtain a Code to access 

ATMs that accept the Card;
ii) we may impose limits and restrictions on Cash Advances such as the 

minimum and maximum limits that apply to Cash Advances for each 
transaction, day, Statement period or otherwise;

iii) 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;

iv) 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;

v) fees apply as set out in the “Fees” section of this Agreement and the 
ATM provider may also charge a fee; and

vi) you must comply with any additional Terms and Conditions that we 
may provide to you.

7. Statements and Queries
a. Unless 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, 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. We may also make your Statement available 
via the Programme Administrator. Your Statement will show important 
information about your Account, such as the outstanding balance on the last day 
of the Statement period, the payment due, the payment due date, the currency 
conversion rate and applicable fees and will include Charges made by you. 

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 regarding 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 do not query a Charge that you believe is unauthorised or incorrectly 
executed within this period, or in some cases within up to thirteen (13) 
months, 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 that we may send you notices, including notices of variation of this 
Agreement, with your Statement.

8. Fees
a. The fees that apply to your Account are set out below. 
b. A Card membership annual fee, an amount agreed with the Company, is 

payable annually. The first Card membership annual fee 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 Your Company 
otherwise. A membership year starts on the Card Anniversary Date and ends on 
the day before the next Card Anniversary Date (referred to as the expiration date).

c. American Express may charge a Cardmember interest on overdue payments 
in accordance with the Interest on Overdue Payments Act if a payment is not 
completed within the Statement’s due date. The interest rate under the Interest 
on Overdue Payments Act is determined by the Norwegian Ministry of 
Finance (Finansdepartementet), based on the key policy rate set by Norway’s 
central bank (Norges Bank) increased by at least 7.00 %.

d. We will also charge your Account for any reasonable costs we incur in 
recovering overdue payments. These costs (referred to as legal referral fee) 
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 pursuant to the Debt Collection Act of 
May 13 1988 No. 26 and Enforcement Act of 26 June 1992 No. 86.

e. If your Account is paid by a direct debit and your bank does not honour the 
the direct debit, we will charge you for any reasonable costs we incur.

f. If you make a Charge in a currency other than Norwegian kroner, we will 
apply a currency conversion fee of 1.7% to the Charge. Please see the “Charges 
Made in Foreign Currencies” section of this Agreement.

Avtalevilkår for Kortmedlem

CorpCard-No-CardmemberApp-Jan2014
American Express Services Europe Limited Branch Norway (NUF), Postboks 229 Sentrum, N-0103 Oslo, Org nr 895 770 612 MVA.  
American Express Services Europe Limited er autorisert i Storbritannia av Financial Conduct Authority i henhold til “Payment Services Regulations 2009” 
(referansenummer 415532) for utøvelse av betalingstjenester.
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4. Tillatt bruk
a. Du er den eneste personen som kan bruke Kortet. Kortet utstedes til deg 

kun for bruk ved kjøp av varer og tjenester for Selskapets forretningsformål. 
b. Du kan bruke Kortet, innen rammen av eventuelle restriksjoner angitt i denne 

Avtale, til å betale for varer og tjenester fra Brukersteder, bortsett fra når Ditt 
Selskap har begrenset bruken i forhold til et Brukersted. 

c. Dersom partene samtykker i dette, kan du også bruke Kontoen til å foreta 
kontantuttak. Særlige vilkår gjelder, se punkt “6. Kontantuttak” nedenfor. 

5. Ikke godkjent bruk 
a. Du må ikke:

i) gi Kortet eller Kontonummeret til andre eller la dem bruke Kortet 
eller Kontoen til Belastninger, identifikasjon eller noe annet formål, 
bortsett fra å samtykke til en transaksjon i samsvar med punktet “Bruk 
av Kort(et)/Koden”,

ii) tillate en annen person å bruke Kortet eller Koden, uansett grunn,
iii) returnere varer eller tjenester mottatt ved bruk av Kontoen mot refusjon 

i kontanter. Dersom tillatt av Brukerstedet, kan varer eller tjenester 
mottatt ved bruk av Kontoen returneres til Brukerstedet mot en kreditt 
på Kortet,

iv) bruke Kortet til å motta kontanter fra et Brukersted for en Belastning 
registrert som et kjøp,

v) oppnå en kreditering av Kontoen på annen måte enn ved refusjon på 
varer eller tjenester tidligere kjøpt via Kontoen,

vi) bruke Kortet dersom du er konkurs eller insolvent, eller dersom du ikke 
oppriktig forventer å være i stand til å betale ethvert beløp som du er 
pliktig å betale American Express i henhold til denne Avtale,

vii) bruke Kortet dersom du vet eller med rimelighet kan ventes å vite at Ditt 
Selskap er insolvent eller konkurs, eller at en bobestyrer er utnevnt eller 
at det på annen måte er gjenstand for insolvensbehandling,

viii) bruke kortet eller Kontoen for å foreta kontantuttak, med mindre dette 
konkret er avtalt med oss,

ix) bruke Kortet dersom dette er meldt tapt eller stjålet, før American Express 
har skaffet et nytt Kort eller en ny Konto (der nye kontoopplysninger må 
benyttes) eller vi har bekreftet at Kortet/Kontoen kan tas i bruk igjen,

x) bruke Kortet etter at det er sperret eller annullert, eller etter utløpsdatoen 
angitt på Kortets forside, 

xi) bruke Kortet til andre formål enn kjøp av varer og/eller tjenester (eller 
kontantuttak, hvis aktuelt), 

xii) bruke Kortet til å kjøpe noe med formål om videresalg, med mindre 
dette på forhånd er avtalt mellom oss og Ditt Selskap, eller

xiii) bruke Kortet til å kjøpe noe fra et Brukersted som Ditt Selskap eller 
annen tredjepart med tilknytning til Ditt Selskap har en eierinteresse i. 
Slik eierinteresse omfatter ikke aksjer notert på autorisert børs.

b. Du vil i samsvar med punktet “Tapte/stjålne Kort, feilaktig gjennomførte 
transaksjoner og misbruk av Kontoen” i denne Avtalen, være ansvarlig for 
eventuell forbudt bruk av Kontoen, selv om ikke American Express forhindret 
eller stanset den forbudte bruken, med mindre annet følger av lov. 

c. Kortet eller Kortnummeret skal ikke benyttes til å betale for deltakelse i spill, 
veddemål eller andre former for gambling (herunder via Internett), selv om 
leverandøren aksepterer Kortet som betaling. Eventuell bruk av Kortet for 
slike formål gir American  Express rett til umiddelbart å heve Avtalen og 
belaste ethvert utestående beløp.

6. Kontantuttak
Dersom vi og Selskapet tillater at du kan foreta Kontantuttak ved bruk 
av Kortet, 

a. vil du automatisk inngå i vår tjeneste “Express Cash Service” (eller annen 
tjeneste knyttet til Kontantuttak), og motta en Kode for tilgang til minibanker 
som aksepterer Kortet,

b. kan vi til enhver tid begrense Kontantuttak, ved å fastsette et minimums- 
og maksimumsuttak per transaksjon, uttaksperiode, fakturaperiode eller på 
annen måte,

c. kan deltakende finansinstitusjoner og minibankdriftere ytterligere begrense 
Kontantuttak, slik som antall Kontantuttak, størrelsen på hvert Kontantuttak 
og tilgang til tjenester fra en minibank,

d. kan vi , uten å oppgi grunn eller forhåndsvarsle deg, avslutte din tilgang til 
Kontantuttak, selv om din Konto ikke er misligholdt,

e. belastes gebyrer i samsvar med punktet “Gebyrer” i denne Avtalen. Minibank-
operatøren kan også kreve gebyr, og

f. må du oppfylle alle andre krav og vilkår som vi måtte sette. 
7. Kontoutskrift/fakturaer og spørsmål
a. Med mindre det er avtalt “Fullt firmaansvar” som beskrevet i punkt “11. 

Ansvar for belastninger” i denne Avtale for Kortet, og ditt Selskap er ansvarlig 
for sentral betaling av din Konto, vil American Express i samsvar med avtalens 
punkt “Kommunikasjon med deg” regelmessig sende en Kontoutskrift/
faktura, minst én gang i måneden dersom det har vært aktivitet på Kontoen. 
Vi kan også sende Kontoutskrift/faktura til Programadministrator. Din 
Kontoutskrift/faktura vil vise viktig informasjon om din Konto, slik som 
utestående beløp på siste dag i perioden, beløp til betaling, betalingsdag, 
valutakurs og gebyrer, og vil inkludere alle Belastninger foretatt av deg. 

b. Sjekk alltid om hver Kontoutskrift/faktura er korrekt, og kontakt 
American  Express så snart som mulig dersom du har behov for mer 
informasjon om en Belastning på noen Kontoutskrift/faktura. Informer 
American Express umiddelbart dersom du har spørsmål om eller innsigelser 
vedrørende Kontoutskrift/fakturaen eller noen Belastning på denne. 
American Express vil normalt forvente at dette finner sted innen én (1) måned 
etter mottak av Kontoutskrift/faktura.

c. Dersom du ikke stiller spørsmål ved en Belastning som du mener ikke er 
godkjent, og/eller feilaktig, i løpet av denne perioden, eller i noen tilfeller 
inntil tretten (13) måneder, vil du og/eller Selskapet, avhengig av hvilken 
ansvarsform som er valgt (vennligst se punkt “11. Ansvar for belastninger” i 
denne Avtalen), kunne stå ansvarlig for denne ikke-godkjente eller feilaktige 
Belastningen. Dersom American Express ber om det, påtar du deg uten opphold 
å gi American  Express en skriftlig bekreftelse vedrørende vedkommende 
spørsmål eller bekymring og enhver informasjon American  Express med 
rimelighet måtte kreve vedrører spørsmålet eller bekymringen.

d. Meldinger, herunder meldinger om endringer av disse Vilkår, kan bli sendt 
sammen med Kontoutskrift/fakturaen. 

8. Gebyrer 
a. Gebyrene og provisjonene som gjelder for Kontoen, er angitt nedenfor. 
b. Årsavgift for Kortmedlemskap, et beløp avtalt med Selskap, skal betales 

årlig [første gang ved første Kontoutskrift/Faktura etter at Kortet er 
utstedt og deretter] ved begynnelsen av hvert medlemskapsår, med mindre 
American  Express avtaler noe annet med Selskapet. Et medlemskapsår 
begynner på Årsdag for kortets utstedelse og utløper dagen før 
Kortmedlemskapets neste årsdag (betegnet som utløpsdagen). 

c. American Express kan belaste Kortmedlemmet rente på forsinkede betalinger 
i henhold til forsinkelsesrenteloven (lov av 17. desember 1976 nr. 100) 
dersom en betaling ikke er foretatt per forfallsdatoen for Kontoutskrift/
Faktura. Rentesatsen i henhold til forsinkelsesrenteloven fastsettes av 
Finansdepartementet, basert på Norges Banks pengepolitiske styringsrente 
med et tillegg på 7,00 %. 

d. American  Express vil også belaste Kontoen for enhver rimelig kostnad 
American Express pådrar seg ved innfordring av forsinkede betalinger. Disse 
kostnader (betegnet som Sakshenvisningsgebyr) vil bli tillagt det utestående 
beløp og inkluderer kostnaden ved bruk av tredjeparter, så som advokatfirma, 
og enhver kostnad disse pådrar seg i forsøk på å innfordre gjeld på vegne av 
American Express i henhold til inkassoloven (lov av 13. mai 1988 nr. 26) og 
tvangsfullbyrdelsesloven (lov av 26. juni 1992 nr. 86).

e. Dersom Kontoen betales ved AvtaleGiro og banken ikke aksepterer 
AvtaleGiro-belastningen, vil American Express belaste Kortmedlemmet for 
enhver rimelig kostnad American Express måtte pådra seg.

f. Dersom Kortmedlemmet foretar en Belastning i en annen valuta enn 
norske kroner, vil American Express omregne Belastningen ved bruk av en 
valutakurs, med et tillegg på 1,7 %. Vennligst se avsnittet “Belastninger foretatt 
i utenlandsk valuta” i denne Avtale.

g. Et kontantuttaksgebyr på 4 % eller minimum 25 kroner av ethvert kontantbeløp 
Kortmedlemmet ber om, skal betales. Et gebyr kan også belastes av operatøren 
av enhver minibank Kortmedlemmet benytter til uttak av kontanter. Merk 
at dersom kontanter er ervervet i en annen valuta enn norske kroner, vil 
belastningen bli konvertert i henhold til avsnittet “Belastninger foretatt i 
utenlandsk valuta” i denne Avtalen, og et gebyr vil bli lagt til i henhold til 
punkt f) ovenfor.
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g. A Cash Advance Fee of NOK 25 or 4 % (whichever is the greater) of the amount 
of any cash you request is payable. A fee may also be charged by the provider 
of any ATM you use in obtaining cash. Note that if the cash is acquired in 
a currency other than Norwegian kroner, the charge will be converted in 
accordance with the “Charges Made in Foreign Currencies” section of the 
Agreement and a fee will be added pursuant to this section f above.

h. If the Card and Account is terminated by American  Express due to late 
payment, we will charge a fee of NOK 50 for re-instatement of the Card and 
your Account.

i. A Statement Copy Fee of NOK 30 may be payable if you request paper copies 
of Statements, for each copy provided.

j. If relevant, American Express will inform the Company and Cardmember of 
nominal and effective interest rates in accordance with the Financial Contracts 
Act section 46 a (1) k) and l).

9. Right to Change Fees and Commissions
We may change the method for calculating any of the fees on your Account, 
the amount of those fees and introduce additional fees in accordance with 
the “Changes” section of this Agreement.

10. Charges Made in Foreign Currencies
a. If you carry out a Charge in a currency other than Norwegian kroner, that 

Charge will be converted into Norwegian kroner. 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 Norwegian kroner. If the 
Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into Norwegian kroner. 

b. Unless a specific rate is required by applicable law, American Express will base 
the rate 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 fee of 1.7 % 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 Norwegian 
kroner 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 at the date on 
which the Merchant submits a Charge or the card is used in an ATM, which 
may not be the date on which you authorise the transaction. Fluctuations can 
be significant. The American Express Exchange Rate may be found upon login 
on our website (www.americanexpress.no/corporate) or you may contact us 
by telephone or email to obtain the rate.

11. 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 thereafter 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 that Your Company shall be fully liable 

to us for all Charges; 
ii) “Combined Liability” means that 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;

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

12. Payment
a. All Charges are due for payment in full in Norwegian kroner by the due date 

shown on your Statement. 

b. Any payment made in any currency other than Norwegian kroner, if 
accepted by us, is converted into Norwegian kroner. 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 stated by American  Express for clearing and 
processing payments is only an estimate and 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 request payment to your Account first to be made for the amounts 
that have appeared on your Statement and thereafter to amounts that have 
not yet appeared on your Statement. For servicing, administrative, systems or 
other business reasons, we may demand 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.
13. 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.

14. Replacement or Renewal Cards
a. A Replacement or Renewal 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/Renewal Card being issued. 

b. You authorise us to send you a Renewal 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 or Renewal Cards we issue.

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

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

of goods or services by the Merchant in the event of a Card being cancelled, 
you may wish to contact the Merchant and provide your Replacement Card 
information or make alternative payment arrangements. 

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. Please note that we are not obliged to provide Replacement Card 
information (such as Card numbers and Card expiry dates) to Merchants.

c. To stop Recurring Charges being billed to your Account, you must advise the 
Merchant in writing or in another way permitted by the Merchant. 

d. If we permit, you may allow us or our agent to enrol a Merchant for Recurring 
Charges. You will remain responsible for making other payment arrangements 
until the Recurring Charges begin to be applied to your Account. 

16. 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 expense level 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 personal resources 
and income known by us.

c. Even though your Account may not be in default, we may refuse any 
request for approval of a Charge, on reasonable grounds for example 
where we suspect unauthorised, improper and/or fraudulent use, due 
to technical difficulties, security concerns, unusual spending behaviour, 
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 
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h. Dersom Kort og Konto avsluttes av American Express på grunn av forsinket 
betaling, påløper et gebyr på 50 kroner for å gjenopprette Kort og Konto.

i. American  Express forbeholder seg retten til å kreve et gebyr for kopi av 
Kontoutskrift på 30 kroner per utskrift dersom Kortmedlem ber om kopier 
av dette.

j. Dersom det er relevant, vil American  Express informere Selskapet og 
Kortmedlemmet om nominelle og effektive rentesatser i henhold til finansavtl. 
§ 46a (1) k) og l).

9. Rett til å endre gebyrer og provisjoner
American Express kan endre beregningsmåten for ethvert gebyr som belastes 
din Konto, størrelsen på slike gebyrer og introdusere nye gebyrer som angitt 
i punktet “Endringer” i denne Avtale.

10. Belastninger foretatt i utenlandsk valuta
a. Dersom du gjennomfører en Belastning i en annen valuta enn norske kroner, 

vil denne belastningen bli omregnet til norske kroner. Omregningen vil 
finne sted den dato Belastningen behandles av American  Express, hvilket 
ikke nødvendigvis er samme dato som du foretok Belastningen, da dette 
avhenger av når Belastningen ble innrapportert til American Express. Dersom 
Belastningen ikke er foretatt i amerikanske dollar, vil omregningen bli foretatt 
via amerikanske dollar, ved å omregne Belastningsbeløpet til amerikanske 
dollar og deretter omregne beløpet i amerikanske dollar til norske kroner. 
Dersom Belastningen foretas i amerikanske dollar, vil det bli omregnet direkte 
til norske kroner. 

b. Med mindre en bestemt kurs er påkrevd i henhold til gjeldende rett, vil 
American  Express benytte valutakurser basert på interbankkurser som 
American  Express velger fra sedvanlige bransjekilder på virkedagen før 
behandlingsdato (betegnet som American Express valutakurs), med et tillegg 
på 1,7 %. 

c. Dersom Belastninger omregnes av tredjeparter før disse innrapporteres 
til American  Express, vil enhver omregning foretatt av vedkommende 
tredjeparter gjøres i henhold til kurser valgt av dem, og vil kunne innbefatte 
en provisjon. I slike tilfeller vil American Express behandle transaksjonene 
som transaksjoner i norske kroner, akseptere omregningen gjennomført av 
slik tredjepart og ikke belaste noe ytterligere konverteringsgebyr. Du kan 
imidlertid bli belastet et konverteringsgebyr fra tredjepart, og bør be slike 
om detaljer for deres gebyrer.

d. American  Express valutakurs fastsettes daglig. Du aksepterer at eventuelle 
endringer i American Express valutakurs vil komme til anvendelse umiddelbart 
og uten varsel til deg. Vennligst merk at kursen som belastes, ikke nødvendigvis 
er kursen som er tilgjengelig på transaksjonsdato, da anvendt kurs fastsettes per 
den dato Brukerstedet innrapporterer en Belastning eller kortet er benyttet i 
minibank, hvilket ikke nødvendigvis er den dato du godkjenner transaksjonen. 
Svingningene kan være betydelige. American Express valutakurs finner du ved 
å logge inn på vår hjemmeside (www.americanexpress.no/corporate), eller den 
kan oppgis via telefon eller e-post.

11. Ansvar for Belastninger
Du og/eller Ditt Selskap vil være ansvarlig for alle Belastninger overfor 
American  Express i samsvar med den ansvarsfordeling som er angitt i 
søknadsskjema for Kontoen eller senere er avtalt skriftlig. Med forbehold 
for punktene “Kontoutskrift/fakturaer og spørsmål” og “Tapte/stjålne  
Kort, feilaktig gjennomførte transaksjoner og misbruk av Kontoen” i denne 
Avtalen, betyr:

a. “Fullt firmaansvar” at Ditt Selskap er fullt økonomisk ansvarlig for alle 
Belastninger,

b. “Delt ansvar” at Ditt Selskap og du er solidarisk ansvarlige for alle Belastninger 
foretatt av deg, forutsatt at Ditt Selskap ikke er ansvarlig for Belastninger (a) 
foretatt av deg som er av en personlig art, og som ikke medføre noen fordel 
for Ditt Selskap eller (b) som Ditt Selskap har tilbakebetalt deg, og

c. “Individuelt ansvar” at dersom ikke annet er angitt i denne Avtalen, at du er 
ansvarlig overfor oss for enhver Belastning.

12. Betaling
a. Alle Belastninger forfaller i sin helhet til betaling i norske kroner i 

overensstemmelse med datoen angitt i Kontoutskrift/faktura.
b. Enhver betaling foretatt i annen valuta enn norske kroner blir, om akseptert av 

American Express, omregnet til norske kroner. Dette vil forsinke kreditering 
av Kontoen og kan innebære belastning av konverteringskostnader.

c. Betalinger vil bli kreditert Kontoen når disse er mottatt av oss, avregnet og 
prosessert. Tid for prosessering av betaling angitt av American  Express er 
kun et estimat og avhenger av betalingssystemet og tjenesteleverandøren som 
er valgt for å foreta betaling. Vennligst sørg for at det settes av tilstrekkelig 
tid for American  Express til å motta, avregne og prosessere betalinger 
innen forfallsdato. 

d. American  Express kan, etter eget skjønn, akseptere forsinket eller delvis 
betaling beskrevet som full betaling eller betaling som oppgjør i en tvist. I 
så tilfelle verken mister eller samtykker American Express i å endre noen av 
American Express’ rettigheter i henhold til denne Avtale eller i henhold til lov.

e. American Express vil første be om betaling av det beløp som fremkommer av 
din Kontoutskrift/faktura, og deretter det beløp som ennå ikke fremkommer 
av Kontoutskrift/faktura. American Express kan av service-, administrative- 
eller andre forretningsmessige årsaker etter eget skjønn kreve innbetaling til 
Kontoen i en annen rekkefølge eller på annen måte. Du aksepterer at vi kan 
gjøre det på den måte som er gunstig eller praktisk for oss.

f. Vi betaler ikke rente på positive balanser på din Konto.
13. Kortet er vår eiendom

Kortet er bare gyldig i den tidsperiode som er fastsatt på kortet. Selv om du 
bruker Kortet mot Kontoen, forblir Kortet til enhver tid vår eiendom. Du 
kan bli bedt å ødelegge Kortet ved å klippe det i to eller returnere Kortet til 
American Express eller noen som American Express ber om at det gis til på 
vegne av American Express, herunder Brukersteder. American Express kan 
også informere Brukersteder om at Kortet ikke lenger er gyldig.

14. Erstatningskort eller Fornyelseskort
a. Et Erstatningskort eller Fornyelseskort vil bli utstedt til deg dersom Kortet 

mistes, stjeles, ødelegges, annulleres, fornyes eller byttes til en annen korttype. 
Kortet kan også bli annullert eller ingen ytterligere Belastninger tillates uten 
utstedelse av et Erstatningskort/Fornyelseskort. 

b. Du gir American  Express fullmakt til å sende deg et Fornyelseskort før 
nåværende Kort utløper. Du må makulere eventuelt utløpt Kort ved å klippe 
det i to eller returnere det til American Express. Denne Avtale, som endret eller 
utskiftet, fortsetter å gjelde for ethvert Erstatningskort eller Fornyelseskort 
American Express utsteder.

c. Vennligst merk at American Express ikke gir informasjon om nye Kort (så 
som Kortnummer og Kortets utløpsdato) til Brukersteder.

15. Periodiske Belastninger
a. For å unngå potensielle avbrudd i Periodiske Belastninger og levering av varer 

eller tjenester fra Brukersted dersom et Kort kanselleres, bør du kontakte 
Brukerstedet og gi informasjon om Erstatningskort eller organisere en 
alternativ betalingsordning. 

b. Periodiske Belastninger kan automatisk bli belastet et Erstatningskort uten 
varsel til deg. I slikt tilfelle er du og/eller Ditt Selskap (avhengig av hvilken 
ansvarsform som er valgt for Kontoen, se punkt “11. Ansvar for belastninger” 
i denne Avtalen) ansvarlig for den Periodiske Belastningen. Vi ber deg 
være oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for å gi kortinformasjon om 
Erstatningskort (som kortnummer og utløpsdato) til Brukersteder.

c. For å stanse fakturering av Periodiske Belastninger til Kontoen, må du varsle 
Brukerstedet skriftlig eller på annen måte avtale med Brukerstedet.

d. Dersom American Express tillater det, kan du gi oss eller vår representant 
tillatelse til å registrere et Brukersted for Periodisk Belastning. Du er selv 
ansvarlig for andre betalingsordninger inntil den Periodiske Belastning 
registreres på din Konto.

16. Godkjennelse av belastninger fra oss
a. American Express kan kreve at Belastninger godkjennes av American Express 

før disse aksepteres av et Brukersted. 
b. Belastninger godkjennes på grunnlag av kostnadsnivå og kreditthistorikk for 

alle dine og/eller Ditt Selskaps konti hos oss, i tillegg til din kreditthistorikk 
hos andre finansinstitusjoner og dine personlige midler og inntekter som 
måtte være kjent for oss.

c. Selv om Kontoen ikke skulle være misligholdt, kan American  Express på 
rimelig grunnlag avvise enhver forespørsel om godkjennelse av en Belastning, 
for eksempel når vi mistenker uautorisert, upassende og/eller ulovlig bruk, 
ved tekniske vanskeligheter, av sikkerhetsmessige årsaker, ved uvanlig 
oppførsel, dersom det foreligger risiko for at du eller Ditt Selskap ikke evner 
å dekke forpliktelser fullt ut til riktig tid (inkludert, men ikke begrenset 
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to us such as global credit limits that apply to some or all Cards), late 
payment, problems reported by the credit reference agency or if the use 
of the Card is prohibited pursuant to the ‘Prohibited Uses’ section of this 
Agreement.We may provide you, at your request, our reasons for any 
refusal for approval. You may contact us on 22 96 08 00 or via our website  
www.americanexpress.no/corporate.

17. 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, including their agents, processors and 
suppliers; to Your Company (including the Programme Administrator) or 
its affiliated companies, 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 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. Unless your Account has “Full Corporate Liability” as described in the 
“Liability for Charges” section of this Agreement we may:
i) exchange the Data with credit reference agencies (“CRAs”). If you owe us 

money and do not repay in full or on time, we may tell CRAs to record 
the outstanding debt. This information may be used to make decisions 
about offering products such as credit and credit-related services and 
other facilities to you or another individual with an existing financial 
association with you and for preventing fraud and tracing debtors; 

ii) carry out credit checks while any money is owed on your Account 
(including contacting your bank, building society or approved referee) 
and disclose the Data to collection agencies and lawyers for the purpose 
of collecting debts on your Account; and/or

iii) carry out further credit checks, including at CRAs, and analyse your Data 
to assist in managing your Account, to approve Charges and to prevent 
fraud or any other unlawful activity. These CRA will not be seen or used 
by others in connection with credit references.

e. 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 and 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.

f. 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, assist in dispute resolution 
and follow up on your contractual requests.

g. We may undertake all of the above both within and outside the Norway and the 
European Economic Area (“EEA”). This includes processing your information 
in the USA in which data protection laws are not as comprehensive as the EEA. 
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 EEA (where data protection laws may not be as comprehensive 
as in the European Economic Area) as in the EEA.

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

i. Please write to us at American  Express Services Europe Limited Branch, 
Norway (NUF), Postboks 229 Sentrum, 0103 Oslo if you wish to opt out of 
marketing programmes.

j. You have the legal right of access to your personal records held by CRAs and 
fraud prevention agencies. We will supply the names and addresses of the 
agencies we have used upon request to American Express Services Europe 
Limited Branch, Norway (NUF), Postboks 229 Sentrum, 0103 Oslo.

k. We keep Data about you only for so long as is necessary for the above 
purposes or as required by applicable law. If you request it, 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, Norway (NUF), Postboks 229 Sentrum, 
0103 Oslo. Any Data which is found to be incorrect or incomplete will be  
corrected promptly.

18. Insurance 
You may benefit from travel 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.

19. Communicating With You 
a. Communications will be made available to you by post, e-mail, SMS, insertion 

of the relevant note in the Statement (or Statement insert) or any combination 
of these and you agree that it is your responsibility to access all such channels 
of communication. 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, SMS, insertion of the relevant note in the 
Statement (or Statement insert). 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 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 of any changes to other information previously 
provided to us. You also agree to give us any additional information we  
reasonably request.

e. All electronic Communications that we provide 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. 
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til, overskridelse av begrensninger vi setter på Ditt Selskaps utestående 
forpliktelser overfor oss, slik som globale kredittbegrensninger, som kan 
omfatte noen eller alle Kort), forsinket betaling, problemer rapportert av 
kredittopplysningsbyråer, eller dersom bruk av Kortet er begrenset i henhold 
til punktet “Ulovlig bruk” i denne Avtalen. På forespørsel fra deg kan 
American Express informere deg om årsakene til at godkjennelse nektes. Du 
kan kontakte American Express på telefon 22 96 08 00. 

17. Bruk av personopplysninger
Du er innforstått med og aksepterer at:

a. Vi kan utveksle informasjon om deg, din Konto og Belastninger på din Konto 
(inkludert detaljer om varer eller tjenester som er kjøpt) (“Data”) med andre 
American  Express-enheter, inkludert disses agenter, databehandlere og 
leverandører; med Ditt Selskap (inkludert Programadministrator) eller dets 
tilknyttede selskaper, inkludert disses agenter og databehandlere; med andre 
autorisert av deg, med selskaper som distribuerer Kortet; med andre som 
har sitt navn eller logo på Kortet; og til Brukersteder som er benyttet av deg, 
for å administrere og betjene din Konto eller American Express Corporate 
Card-programmet, behandle og samle inn Belastninger og behandle fordeler, 
forsikring, reise eller andre corporate-programmer der du eller Ditt Selskap 
er med. Dersom du kjøper varer og/eller tjenester på vegne av en tredjepart 
med kortet, skal du informere tredjepart (og om nødvendig innhente denne 
tredjepartens samtykke) for vår behandling av hans eller hennes informasjon 
med dette formål.

b. American  Express-enheter, andre selskaper og utnevnte databehandlere 
som er spesielt utvalgt av oss, vil ha tilgang til Dataene til å lage lister slik 
at relevante tilbud kan sendes deg (via post, e-post, telefon eller Internett), 
forutsatt at du har gitt oss beskjed om at du ønsker dette i de tilfeller dette 
kreves. Vi kan konsolidere Dataene fra ulike American Express-enheter for å 
administrere og vedlikeholde og utvikle vårt generelle kundeforhold til deg. 
Dataene som brukes til å utvikle disse listene, kan hentes fra Søknadsskjema 
og behandlingen av dette, fra Belastninger på Kortet, fra undersøkelser og 
studier (som kan innebære kontakt med deg via post, e-post, telefon eller 
Internett, forutsatt at du har valgt det der det er nødvendig) og andre kilder, 
som Brukersteder eller markedsføringsorganisasjoner. 

c. Da Kortet kun skal brukes i forretningsøyemed, vil informasjon om 
deg, Kontoen din og Belastninger gjort ved hjelp av Kortet, bli brukt for 
å utarbeide rapporter og statistikk som gjør det mulig for Ditt Selskap å 
opprettholde effektive administrasjons- og anskaffelsesrutiner, samt for 
å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser overfor Ditt Selskap. Dette kan 
også omfatte informasjon om utestående gjeld. Slike rapporter og statistikk 
kan gjøres tilgjengelig for Ditt Selskap (inkludert Programadministrator 
og utvalgte ansatte) eller dets tilknyttede selskaper, herunder deres agenter 
og databehandlere, i forbindelse med administrasjon av American Express 
Corporate Card-programmet, og inkluderer detaljert informasjon på 
transaksjonsnivå, som ditt navn, kortnummer, transaksjonsdetaljer (inkludert 
f.eks. dato, verdi og valuta) og informasjon om brukerstedet (navn og bransje).

d. Med mindre kontoen har “Fullt firmaansvar”, som beskrevet i punkt “11. 
Ansvar for belastninger” i denne Avtalen, kan vi: 
i) utveksle Data med kredittopplysningsselskaper. Dersom du skylder 

oss penger, og ikke betaler alt eller ved forfall, vil vi informere 
kredittopplysningselskaper for en registrering av den totale utestående 
gjelden. Denne informasjonen kan brukes til å ta beslutninger om å tilby 
produkter som kreditt og kreditt-relaterte tjenester og andre tilbud til 
deg eller andre personer med en eksisterende økonomisk tilknytning 
med deg, og for å hindre bedrageri og for å finne skyldnere,

ii) gjennomføre kredittsjekker så lenge noe beløp er utestående på din 
Konto (inkludert å kontakte din bank eller oppgitte referansepersoner), 
og oppgi Data til inkassoselskaper og advokater med det formål å 
inndrive utestående på din Konto, og/eller 

iii) utføre ytterligere kredittsjekk, inkludert gjennom kredittopplysningsselskaper, 
og analysere dine Data for å administrere Kontoen, for å godkjenne 
Belastninger og for å hindre bedrageri eller annen ulovlig aktivitet. Slike 
kredittopplysningsselskaper vil ikke være synlige eller brukes av andre i 
forbindelse med kredittopplysninger.

e. Vi kan utveksle Data med svindelforebyggende organisasjoner. Hvis du gir 
oss falsk eller unøyaktig informasjon og vi mistenker svindel, kan dette av 
sikkerhetsgrunner bli registrert. Slike registreringer kan brukes av oss og 

andre organisasjoner til å ta avgjørelser om å tilby produkter som kreditt 
og kreditt-relaterte tjenester, og forsikringsprodukter til deg og andre med 
økonomiske tilknytning til deg, til å ta avgjørelser om forsikringskrav fremmet 
av deg eller andre med en økonomisk tilknytning med deg, finne skyldnere, 
inndrive gjeld, forhindre svindel og hvitvasking av penger og administrasjon 
av dine konti eller forsikringspoliser. 

f. Vi, og anerkjente organisasjoner utpekt av oss, kan overvåke eller registrere 
dine telefonsamtaler til oss eller våre til deg, for å sikre konsekvent servicenivå 
(inkludert opplæring av ansatte) og drift av konti, hjelp ved tvisteløsning og 
ved oppfølgning av dine kontraktsmessige forespørsler. 

g. Vi kan gjennomføre alt dette både innenfor og utenfor Norge og i Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde (“EØS”). Dette inkluderer å 
behandle din informasjon i USA, hvor man ikke har lover om databeskyttelse 
som er så omfattende som i EØS. I slike tilfelle vil vi alltid treffe nødvendige 
tiltak for å sikre at vi har et like høyt beskyttelsesnivå for informasjon i USA 
og andre land utenfor EØS (der lover om databeskyttelse ikke nødvendigvis 
er like omfattende som i EØS), som i EØS. 

h. Vi bruker avansert teknologi og veldefinerte prosedyrer for å bidra til å sikre 
at Dataene behandles raskt, nøyaktig og fullstendig. 

i. Dersom du ikke ønsker å bli gjenstand for markedsføring, vennligst henvend 
deg skriftlig til oss på følgende adresse: American Express Services Europe 
Limited Branch, Norway (NUF), Postboks 229 Sentrum, 0103 Oslo. 

j. Du har rett til tilgang til din personlige opplysninger som 
kredittopplysningsselskaper eller svindelforebyggende organisasjoner måtte 
ha. Vi kan på forespørsel oppgi navn og adresse til de selskaper vi har benyttet. 
Vennligst kontakt oss på følgende adresse: American Express Services Europe 
Limited Branch, Norway (NUF), Postboks 229 Sentrum, 0103 Oslo. 

k. Vi beholder Data om deg kun så lenge det er nødvendig for ovennevnte formål, 
eller som påkrevd av lovgivning. Ved forespørsel vil vi gi deg informasjon om 
Dataene som vi i henhold til gjeldende lovgivning har om deg. Dersom du 
mener at noen del av Dataene som vi har om deg, er feil eller ufullstendige, bør 
du umiddelbart henvende deg skriftlig til American Express Services Europe 
Limited Branch, Norway (NUF), Postboks 229 Sentrum, 0103 Oslo. Eventuelle 
Data som er feil eller ufullstendige, korrigeres umiddelbart.

18. Forsikring
Du kan ha tilgang til å benytte reiseforsikringer som vi har hos uavhengige 
forsikringsselskaper. Tilbudet av, omfanget av og vilkårene for forsikring 
kan endres eller tilbakekalles av oss eller forsikringsselskapet når som helst 
så lenge denne Avtalen løper. Dersom det er mulig, vil vi gi deg eller Ditt 
Selskap minst seksti (60) dagers forhåndsvarsel ved ugunstige endringer eller 
kansellering av forsikringer.

19. Kommunikasjon med deg
a. Meldinger kan bli sendt til deg via post, e-post, SMS, Kontoutskrift/faktura 

(eller vedlegg til Kontoutskrift/faktura) eller en kombinasjon av disse, og 
det er ditt ansvar å sjekke slike kommunikasjonskanaler. Du må holde 
American Express oppdatert om gyldig postadresse og telefonnummer for vårt 
personregister for din Konto (bortsett fra som angitt nedenfor). Du aksepterer 
også at American Express kan kommunisere med deg via Ditt Selskap eller 
Programadministrator gjennom post, e-post, SMS, Kontoutskrift/faktura 
(eller vedlegg til Kontoutskrift/faktura). Underretning til Ditt Selskap eller 
Programadministrator om ditt Kort, Firmakortkonto eller denne Avtale vil 
anses for å være en underretning fra American Express til deg.

b. Dersom Kortet er gjenstand for “Fullt Firmaansvar”, som beskrevet i punkt 
“11. Ansvar for belastninger” i denne Avtale, og Ditt Selskap står direkte 
ansvarlig for sentraliserte betalinger for din Konto hos American Express, 
kan American  Express gi varsel om endringer i Firmakortprogrammet til 
Ditt Selskap på dine vegne og ikke til deg personlig. 

c. Du må til enhver tid holde American  Express oppdatert med hensyn 
til endring av navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer eller annen 
kontaktinformasjon som du har oppgitt til American  Express for bruk 
ved Meldinger. American Express er ikke ansvarlig for gebyrer eller andre 
kostnader som du måtte påføres som en følge av at du ikke har informert oss 
om endringer i din kontaktinformasjon.

d. Du må informere American  Express om eventuelle endringer i annen 
informasjon som tidligere er gitt American  Express. Du skal også gi 
American  Express ytterligere informasjon og støttedokumentasjon når 
American Express har rimelig grunn til å be om det. 
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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.

20. 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. To the extent the 
Financial Contracts Act section 54 b applies, You may maintain the same 
objections against American  Express. In which case, You are obligated to 
inform American  Express of these objections and the claim, and present 
American  Express with documentation of these. American  Express may 
invoke the same objections against the Merchant. Any obligations under 
this sections are limited to the amount received by American  Express in 
connection with the transaction in question. 

b. If you have any complaints about your Account or the service you have 
received from us, please contact our Complaint Manager, American Express 
Services Limited Branch, Norway NUF, Postbox 229 Sentrum, 0103 Oslo 
or contact kundeserviceno@aexp.com.The report should contain an 
accurate description of the matter, copies of related documents and the 
reasoning for the complaint. The Complaint Manager will investigate the 
complaint and normally respond to this within four (4) weeks of receiving a  
complete complaint. 

c. If you are unable to resolve your complaint with us and have received a 
final response from us confirming this, you may be entitled to refer it to 
Finansklagenemda Bank, Postbox 53, 0212 Oslo.

21. Lost/Stolen Cards, Incorrectly Executed Transactions and Misuse of Your 
Account

a. You must inform us immediately by telephone on 22 96 08 00 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 contactless 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 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 are liable for an amount up to 1.,200 kroner for loss 
due to unauthorised use by others of a Card when the corresponding Code 
or similar security procedure is used:

d. You are liable for an amount up to 12,000 kroner due to the unauthorised use 
by others of a Card with if you have: 
i) not complied with this Agreement (including the ‘Use of the Cards/

Codes’ section) intentionally or because you were grossly negligent; or
ii) contributed to, been 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 are liable for the full amount of any unauthorised Charges.

e. Section d does not apply if: 
i) You have acknowledged responsibility for the Charge in writing, or 
ii) American  Express has initiated legal proceedings or demanded 

settlement by a comittee pursuant to the Financial Contracts Act § 4 

first subsection within four weeks after having received your written 
rejection of responsibility for the Charge. 

f. If the case is rejected by a committee or a court, a new time limit of four weeks 
runs from the date of which American Express learned about the rejection. 

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

h. If there are errors in a transaction and this is not due to you, 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. 

i. If upon contacting us, you wish to dispute a transaction, we will initiate an inquiry 
and place a temporary credit on your Account for the amount of the transaction. 
Once investigations are complete, we will adjust your Account accordingly. 

22. Refunds for Authorised Transactions 
a. This section only applies to Charges at Merchants 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 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 dispute including information 
we may require confirming that your dispute 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.

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

limitation or exclusion of liability shall apply to any liability) towards any 
third party:
i) for death or personal injury caused by the negligence of a party or its 

employees, agents or subcontractors;
ii) for any fraud or fraudulent misrepresentation; and
iii) 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 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 or because of an event outside our reasonable 
control, including but not limited to, a systems failure, data processing 
failure, industrial dispute or other action outside our control; and

iv) defects or faults in relation to ATMs. 
c. We will not be responsible or liable to you or Your Company 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, punitive or consequential losses or damages,
even if such losses were foreseeable and notwithstanding that a party had 
been advised of the possibility that such losses were in the contemplation of 
the other party or any third party.

24. Changes
a. We may in accordance with Financial Contracts Act section 49 and 50 

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 service we provide 
to you, from time to time. 

Avtalevilkår for Kortmedlem
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e. All elektronisk kommunikasjon vi tilbyr, er å anse som mottatt den dagen vi 
sender den ut ved e-post eller legger den ut på vår hjemmeside, selv om du 
ikke får kunnskap om Underretningen samme dag.

f. Dersom vi ikke har klart å levere noen Melding, eller Melding har blitt returnert 
oss etter at vi har forsøkt å sende den til en adresse eller et telefonnummer du 
tidligere har oppgitt, vil det anses som vesentlig mislighold av denne avtalen, 
og vi kan stoppe forsøk på forsendelse inntil vi mottar korrekt informasjon. 
Vår handling eller mangel på handling begrenser ikke dine forpliktelser i 
henhold til denne Avtale. Alle Meldinger som er sendt til din siste registrerte 
adresse, anses som levert til deg.

g. Du aksepterer at Ditt Selskap kan oppgi dine kontaktopplysninger til 
American Express, herunder telefonnummer(e), e-postadresse og privatadresse.

20. Problemer med kjøpte varer og tjenester
a. Dersom du har en klage eller et problem med et Brukersted eller eventuelle 

varer eller tjenester som er belastet Kontoen, må du og/eller Ditt Selskap 
(avhengig av hvilken ansvarsform som er valgt for Kontoen, se punkt “11. 
Ansvar for belastninger” i denne Avtalen) likevel betale alle Belastninger 
og løse tvisten direkte med Brukerstedet. I den grad Finansavtaleloven § 54 
b kommer til anvendelse, kan du opprettholde samme innsigelser overfor 
American Express. Du er i så fall forpliktet til å informere American Express 
om innsigelsene og pengekravet, og til å dokumentere disse overfor 
American Express. American Express kan påberope seg samme innsigelser 
overfor Brukerstedet. Eventuelle forpliktelser i henhold til dette avsnitt 
er begrenset til beløpet mottatt av American  Express i forbindelse med 
vedkommende transaksjon. 

b. Dersom du har noen klager knyttet til din Konto eller oppfølgning knyttet 
til dette, ta kontakt med Klageansvarlig, American Express Services Limited 
Branch, Norway (NUF), Postboks 229 Sentrum, 0103 Oslo, eller kontakt 
kundeserviceno@aexp.com. Rapporten bør inneholde en presis beskrivelse 
av saken, kopier av tilhørende dokumenter og klagegrunner. Klageansvarlig 
vil undersøke klagen og normalt besvare denne innen fire (4) uker etter at 
fullstendig klage er mottatt.

c. Dersom du ikke kommer til enighet med oss, og har fått en endelig bekreftelse 
fra oss på det, kan du ta saken videre med Finansklagenemda Bank, Postboks 
53, 0212 Oslo.

21. Tapte/stjålne Kort, feilaktig gjennomførte transaksjoner og misbruk av 
Kontoen

a. Du må informere American Express umiddelbart per telefon på 22 96 08 00 dersom:
i) et Kort er tapt eller stjålet,
ii) et Nytt kort, et Erstatningskort eller et Fornyelseskort ikke er mottatt,
iii) du mistenker at en annen person har fått kjennskap til en Kode,
iv) du mistenker at Kontoen blir misbrukt eller at en Belastning ikke 

er godkjent, 
v) du mistenker at en Belastning ikke er behandlet korrekt,
vi) Kortet er benyttet til en kontaktløs Belastning uten din godkjenning, eller 
vii) du oppdager, etter å lest din Kontoutskrift/faktura, at en Periodisk 

belastning er belastet Kontoen selv om du ba Brukerstedet å 
avbryte den.

b. Dersom du har rapportert et Kort tapt eller stjålet, vil vi kansellere Kortet 
og utstede et Erstatningskort. Dersom slikt Kort senere finnes igjen, må du 
klippe det i to og makulere det umiddelbart.

c. Du eller Ditt Selskap er ansvarlig for et beløp på inntil 1 200 kroner for tap på 
grunn av andres uberettigede bruk av Kort når tilhørende Kode eller annen 
liknende sikkerhetsprosedyre er benyttet.

d. Du står ansvarlig for et beløp på inntil 12 000 kroner på grunn av andres 
uberettigede bruk av Kortet dersom du har:
i) misligholdt dine forpliktelser etter denne Avtalen forsettlig eller grovt 

uaktsomt, eller
ii) medvirket til, vært involvert i, eller hatt fordel av tapet, tyveriet 

eller misbruket.
I slike tilfeller kan du bli holdt ansvarlig for alle uautoriserte Belastninger. Dersom 
du for eksempel ga Kort og/eller Koder til en annen person for bruk, eller dersom 
du ikke tok nødvendige forholdsregler for å sikre kortets sikkerhetsfunksjoner, 
er du ansvarlig for hele beløpet av uautoriserte Belastninger.

e. Punkt d) kommer ikke til anvendelse dersom:
i) du skriftlig har erkjent ansvar for Belastningen, eller

ii) American Express har gått til søksmål eller krevd nemndsbehandling 
som nevnt i Finansavtaleloven § 4 første ledd, innen fire uker etter å ha 
mottatt din skriftlige avvisning av ansvar for Belastningen.

f. Dersom saken avvises av en nemnd eller en domstol, løper det en ny tidsfrist på 
fire uker, fra og med den dato American Express fikk kjennskap til avvisningen.

g. Du skal samarbeide med American Express, herunder å gi American Express 
en erklæring, edsvoren bekreftelse og/eller kopi av en offisiell politianmeldelse 
på forespørsel fra American Express. Du aksepterer også at American Express 
kan gi informasjon til myndighetene.

h. Dersom det hefter feil ved en transaksjon og dette ikke skyldes deg, vil 
American Express tilbakeføre Belastningen og oppdatere Kontoen som om 
transaksjonen ikke hadde funnet sted. American  Express forbeholder seg 
retten til å belaste det korrekte transaksjonsbeløpet på ny. 

i. Dersom du kontakter American  Express for å bestride en transaksjon, vil 
American  Express iverksette en undersøkelse og kreditere Kontoen med 
transaksjonsbeløpet på midlertidig basis. Så snart undersøkelsene er avsluttet, 
vil American Express justere Kontoen i tråd med dette. 

22. Refusjon for autoriserte transaksjoner
a. Dette punkt gjelder bare for Belastninger fra Brukersteder i EØS. 
b. Du kan be om tilbakebetaling av en Belastning dersom du på det tidspunkt da 

du aksepterte en Belastning, ikke visste det eksakte beløpet for transaksjonen, 
og beløpet som fremgår av Kontoutskrift/fakturaen, er større enn det beløpet 
du med rimelighet kunne forvente.

c. Du må sende din forespørsel om tilbakebetaling innen åtte (8) uker fra den 
Kontoutskrift/faktura hvor Belastningen fremgår.

d. Vi vil undersøke din forespørsel om en slik tilbakebetaling, under hensyntagen 
til nylig belastningshistorikk og alle relevante forhold relatert til Belastningen. 
Du må gi oss all informasjon vi med rimelighet har behov for vedrørende 
omstendighetene av Belastningen, og vi kan gi denne informasjonen til andre 
selskaper eller personer som undersøker saken.

e. Vi vil innen ti (10) virkedager fra vi har fått fullstendig informasjon og 
dokumentasjon fra deg, inkludert informasjon vi måtte kreve som bekrefter at 
din innsigelse gjelder en Belastning som faller inn under dette punktet, enten 
foreta en tilbakeføring eller en forklaring for vår avvisning av tilbakeføring. 
Vi forbeholder oss retten til å endre din Konto i samsvar med dette.

23. Begrensing av ansvaret til American Express
a. Ingenting i denne Avtalen skal begrense eller utelukke noe ansvar (og ingen 

begrensning eller utelukkelse av ansvar skal gjelde for noe ansvar) overfor 
enhver tredjepart for:
i) død eller personskade forårsaket av uaktsomhet fra en part eller dennes 

ansatte, agenter eller underleverandører, 
ii) bedrageri eller svik, og
iii) i den grad slik begrensning eller utelukkelse ikke er tillatt etter 

gjeldende lovgivning.
b. Med forbehold for a) ovenfor, er American Express ikke ansvarlig overfor 

deg og/eller Ditt Selskap eller en tredjepart for noe tap eller noen skade som 
oppstår i tilknytning til:
i) at noe Brukersted utsetter eller nekter aksept av Kortet, pålegger 

betingelser for bruk av Kortet, eller hvordan et Brukersted aksepterer 
eller unnlater å akseptere Kortet,

ii) varer og tjenester kjøpt med Kortet eller levering eller unnlatt levering 
av disse, 

iii) unnlatt gjennomføring av forpliktelsene i henhold til denne Avtale 
dersom slik unnlatelse er forårsaket av en tredjepart eller skyldes forhold 
utenfor rimelig kontroll fra American  Express, slik som systemsvikt, 
databehandlingsfeil, arbeidskonflikt eller annen handling utenfor 
American Express’ kontroll, eller 

iv) feil eller mangler ved en minibank.
c. American Express er under ingen omstendighet ansvarlig overfor deg eller 

Ditt Selskap for 
i) tap av fortjeneste, renter, goodwill, forretningsmulighet, forretninger, 

omsetning eller forventede besparelser,
ii) tap relatert til ødelagt anseelse for deg eller noe medlem av Ditt Selskap, eller 
iii) indirekte tap, spesielt tap, straffeerstatning, konsekvenstap eller særskilt tap,
selv om slikt tap kunne forutses, og selv om en part har blitt informert om 
muligheten for at slikt tap ble vurdert av den andre part eller en tredjepart. 
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b. We will give you at least two (2) months notice in advance of any changes, 
cf. Financial Contracts Act section 49 and 50 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 
your Account and 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.

25. 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; 
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 may not 
be able to pay us any amounts due under this Agreement in full and 
on time.

In these cases we may 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 inform 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, using the 
telephone number listed on our website www.americanexpress.no/corporate 
or other contact information set out in the “Lost/Stolen Cards, Incorrectly 
Executed Transactions and Misuse of Your Account” section of this Agreement 
when you believe the reasons for the suspension have ceased to exist.

26. Default
a. We may treat your and/or Your Company’s Account (dependent on which 

liability structure is chosen for the Account, please see the “Liability for 
Charges” section of this Agreement) as being in default if you and/or Your 
Company 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 payment 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 necessarily 
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.

27. Transfer of Claims
a. Although we may not necessarily have any obligation to do so you will, if 

we credit your Account in relation to your claim against a third party such 
as a Merchant, automatically be deemed to have assigned and transferred to 
us any rights and claims (excluding tort claims) 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, 
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 disclosing 
any information that we require. Crediting your Account on any occasion 
does not obligate us to do so again.

28. 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 settled, 
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. 

29. 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 or if 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. 

b. This Agreement will end immediately and automatically upon termination 
of the agreement between Your Company and us pursuant to which this 
Agreement has been entered into. 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 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.

30. 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 has paid off all amounts you and/or Your Company 
owe us and your Account is no longer used.

31. 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.
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24. Endringer 
a. American  Express kan, i overensstemmelse med Finansavtaleloven §§ 

49 og 50, endre enhver bestemmelse i denne Avtale, herunder (i) gebyrer 
eller belastninger knyttet til Kontoen og introduksjonene av nye gebyrer og 
belastninger eller endre forutsetningen for belastning av disse og (ii) den 
servicen American Express tilbyr til en hver tid.

b. American  Express vil informere deg minst to (2) måneder i forkant om 
eventuelle endringer, jf. Finansavtaleloven §§ 49 og 50. Du vil bli ansett for å 
ha akseptert endringene med mindre du varsler American Express skriftlig 
før den dato endringene vil tre i kraft, om at du ikke aksepterer endringene. 
Dersom du ikke aksepterer eventuelle endringer i denne Avtale, kan du 
avslutte din Konto uten kostnad før den dato endringene vil tre i kraft.

c. Du vil være ansvarlig for alle Belastninger (inkludert gebyrer og Purregebyrer) 
frem til den dato din Konto er avsluttet. 

d. Dersom American  Express har foretatt store endringer i denne Avtalen i 
løpet av en ettårsperiode, kan American Express gjøre en oppdatert versjon 
tilgjengelig for deg, eller et sammendrag av endringene.

25. Sperring
a. American Express kan umiddelbart stanse bruk av Kortet og/eller Kontoen 

dersom det foreligger rimelig grunn av hensyn til
i) sikkerheten for Kortet eller Kontoen, 
ii) dersom American  Express har mistanke om ikke-godkjent bruk og/

eller svikefull bruk basert på, for eksempel, at man finner mistenkelige 
transaksjoner etter en analyse av transaksjonsdata og tapssituasjoner, 
eller at en finansinstitusjon eller politiet informerer oss om svindel eller 
databrudd hos tredjeparter som kan ha kompromittert Kontodata, eller 
at det foreligger informasjon som tilsier at data har blitt tappet,

iii) en vesentlig økt risiko for at du og/eller Ditt Selskap ikke vil være i 
stand til å betale oss de beløp som skal betales etter denne Avtalen i 
tide og fullt ut.

I slike tilfeller kan American Express varsle deg i forkant eller umiddelbart 
etterpå. American Express vil, dersom det er mulig, informere deg om årsaken 
til beslutningen. (Du kan lese mer om dette under punktet “Kommunikasjon 
med deg” i denne Avtale.)

b. I alle tilfeller vil denne Avtale stå ved lag uansett om American  Express 
sperrer noen Kort eller Konti, og under hensyntagen til punktet om “Ansvar 
for Belastninger” i denne Avtale, vil du og/eller Ditt Selskap være ansvarlig 
for alle Belastninger slik det fremgår av denne Avtale, og for å følge alle vilkår 
og betingelser etter i Avtalen. 

c. American  Express vil oppheve sperringen av Kortet eller Kontoen 
dersom årsakene for sperringen bortfaller. Du kan informere oss via 
telefon, ved bruk av de telefonnumre som finnes på vår hjemmeside  
www.americanexpress.no/corporate, eller via annen kontaktinformasjon som 
finnes under punktet “Tapte/stjålne Kort, feilaktig gjennomførte transaksjoner 
og misbruk av Kontoen” i denne Avtale, dersom du mener at årsakene for 
sperring ikke lenger foreligger.

26. Mislighold
a. American Express kan når som helst behandle din og/eller Ditt Selskaps Konto 

(avhengig av valgt ansvarsform for Kontoen, vennligst se punkt “11. Ansvar 
for belastninger” i denne Avtale) som misligholdt dersom du og/eller Ditt 
Selskap unnlater å oppfylle forpliktelsene i henhold til denne Avtale eller 
avtalen med Ditt Selskap, så som unnlatelse av å sørge for at betaling foretas til 
American Express ved forfall, eller dersom noen form for betaling returneres 
eller ikke fullt ut lar seg gjennomføre.

b. American Express kan også når som helst anse Kontoen for å være misligholdt 
dersom noen uttalelse avgitt av deg og/eller Ditt Selskap til American Express i 
forbindelse med Kontoen var feil eller villedende, dersom du misligholder noen 
annen avtale som du og/eller Ditt Selskap måtte ha med American Express 
eller med noen av American Express’ nærstående, dersom konkurs eller annen 
kreditorpågang varsles eller iverksettes overfor deg og/eller Ditt Selskap, eller 
dersom American Express har grunn til å tro at du og/eller Ditt Selskap ikke 
nødvendigvis er kredittverdig. 

c. Inkludering av tidligere fakturerte avtalte del-betalinger og/eller noen andel 
av ikke-gjennomførte betalinger vist på en Kontoutskrift/faktura, innebærer 
ikke at American Express har gitt avkall på å påberope seg noe mislighold. 

d. I tilfelle mislighold vil du og/eller Ditt Selskap (avhengig av hvilken 
ansvarsform som er benyttet for Kontoen, se punktet “11. Ansvar for 
belastninger” i denne Avtale) også stå ansvarlig for enhver rimelig kostnad 
påført American Express eller dets agenter, herunder innfordringskostnader  
og -gebyrer, samt kostnader til inkassobyrå og advokatsalær, ved innfordring 
av ubetalte beløp og til beskyttelse av American Express fra eventuell ulempe 
som American Express vil kunne bli påført som følge av misligholdet.

27. Overdragelse av krav
a. Selv om American Express ikke nødvendigvis har noen plikt til å gjøre dette 

vil du, dersom American Express krediterer Kontoen i forbindelse med et krav 
mot en tredjepart slik som et Brukersted, automatisk anses for å ha overdratt 
til American Express enhver rettighet og ethvert krav (med unntak av krav på 
skadeserstatning) som du har, hadde eller kan ha overfor en tredjepart, med 
et beløp lik beløpet American Express krediterte din Konto. Du gir herved 
forhåndssamtykke til slik overdragelse, uten at ytterligere varsling er påkrevd.

b. Etter at American Express krediterer din Konto påtar du deg ikke å forfølge 
noe krav overfor, eller kreve refusjon fra, noen tredjepart vedrørende beløpet 
som American Express krediterte din Konto.

c. Du påtar deg å samarbeide med American Express dersom American Express 
beslutter seg for å treffe tiltak mot en tredjepart vedrørende det krediterte 
beløp. Samarbeid inkluderer undertegning av eventuelle dokumenter og 
utlevering av eventuell informasjon som American  Express har behov for. 
Kreditering av Kontoen ved en anledning, gir ikke American Express plikt 
til å gjøre dette igjen.

28. Du kan si opp Kontoen
a. Du, eller Ditt Selskap på dine vegne, kan når som helst avslutte denne Avtale. 

Dersom du ikke ønsker å være bundet av denne Avtalen, vennligst ødelegg 
kortet eller returner Kortet til American Express, og informer oss om at Kortet 
og Avtalen ønskes avsluttet.

b. Årsgebyr betalt for det året da Kontoen gjøres opp, vil med de forbehold som 
fremgår av punktet “Betalinger” i denne Avtalen, vil bli kreditert Kontoen, 
under hensyntagen til hvor lang tid som gjenstår frem til neste Årsdag for 
kortets utstedelse.

29. American Express kan stenge Kontoen eller kansellere ethvert Kort
a. American Express kan avslutte denne Avtale eller annullere et hvilket som helst 

eller alle Kort ved å gi deg to (2) måneders skriftlig varsel. American Express 
kan heve Avtalen umiddelbart i tilfelle mislighold eller dersom ditt 
ansettelsesforhold i Ditt Selskap opphører eller det tas en beslutning om å 
avslutte ansettelsesforholdet. Dersom American Express tar et slikt skritt, vil 
du og/eller Ditt Selskap (avhengig av hvilken ansvarsform som er benyttet for 
Kontoen, se punkt “11. Ansvar for belastninger” i denne Avtalen) fremdeles 
være forpliktet til å betale alle beløp som er utestående på Kontoen. 

b. Denne Avtale opphører umiddelbart og automatisk ved opphør av den avtalen 
mellom Ditt Selskap og American Express som danner grunnlag for inngåelse av 
denne Avtale. Det er Ditt Selskaps forpliktelse å informere deg om slikt opphør.

c. Vi kan nekte å fornye ditt Kort uten informasjon til deg dersom du ikke har 
benyttet det i en periode på minst tolv (12) måneder. Dersom dette skjer, 
vil denne Avtalen automatisk opphøre. Du kan be om at American Express 
utsteder et nytt Kort til deg innen tolv (12) måneder etter kortets utløp i 
henhold til dette punkt. Dersom du ikke ber om et nytt Kort innen dette 
tidspunkt, vil American Express stenge Kontoen, og denne Avtale vil opphøre. 
Dersom American Express gjør dette, vil American Express varsle deg minst 
to (2) måneder før opphør.

30. Konsekvensene av ethvert opphør
a. Dersom denne Avtalen opphører, uansett grunn, må du og Ditt Selskap 

(avhengig av hvilken ansvarsform som er benyttet for Kontoen, se punkt 
“11. Ansvar for belastninger” i denne Avtalen) umiddelbart betale det totale 
utestående beløp du skylder oss, inkludert ikke-fakturerte Belastninger som 
ikke vises på din siste Kontoutskrift/faktura. Vi vil stenge Kontoen etter at du 
og/eller Ditt Selskap har betalt alle beløp du og/eller Ditt Selskap skylder oss. 

b. Du og/eller ditt firma (avhengig av hvilken ansvarsform som er benyttet for 
Kontoen, se punktet “Ansvar for belastninger” i denne Avtalen) vil fortsatt 
være ansvarlig for alle Belastninger gjort mot Kontoen inntil du og/eller Ditt 
Selskap har betalt alle beløp du og/eller Ditt Selskap skylder oss og kontoen 
din er ikke lenger brukes.

http://www.americanexpress.no/corporate
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32. 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 a third party 
in accordance with Financial Contracts Act section 45 and 55, and if you 
consent to this. 

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.
33. 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.

34. Governing Law and Exchange Control
a. This Agreement is governed by the laws of Norway and agreed legal venue 

shall be the legal venue that American Express have at any time. 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 abiding by any exchange control regulations or the 
local regulations if they apply to use of the Card and Account. 

35. Taxes, Duties 
You and/or Your Company must pay any government taxes, duties or other 
amounts 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. Intet avkall på American Express’ rettigheter
Dersom American  Express unnlater å utøve noen av American  Express’ 
rettigheter i henhold til denne Avtale, vil ikke dette innebære et avkall på 
American Express’ rettigheter, og det vil ikke forhindre American Express 
fra å utøve disse senere.

32. Overdragelse 
a. American Express kan når som helst overdra, overføre, fremkontrahere eller 

selge rettighetene, fordelene eller forpliktelsene i henhold til denne Avtale til 
en nærstående av American Express eller til en tredjepart i overensstemmelse 
med Finansavtaleloven §§ 45 og 55, og du samtykker i dette. 

b. Dine rettigheter etter denne Avtale og dine juridiske rettigheter vil ikke bli endret.
c. Dersom American  Express gjør dette, eller har til hensikt å gjøre dette, 

aksepterer du at American Express kan gi opplysninger om deg og Kontoen 
til slik tredjepart eller dennes nærstående. 

d. Du har ikke anledning til å overføre dine rettigheter eller forpliktelser etter 
denne Avtale til en tredjepart.

33. Avtalens bestandighet
Dersom noen av bestemmelsene i denne Avtale er i strid med gjeldende lov 
eller forskrift, skal slik bestemmelse anses for å være modifisert eller slettet 
slik at den blir i samsvar med lov eller forskrift. Dette vil ikke påvirke partenes 
forpliktelser, som vil stå ved lag som endret.

34. Lovvalg og valutakontroll
a. Denne Avtale er underlagt norsk rett, og akseptert verneting skal være det 

vernetinget som American Express til enhver tid har. Dersom du er ansvarlig 
i henhold til denne Avtale, aksepterer du imidlertid at American Express kan 
gjennomføre inndriving i ethvert land du måtte være bosatt i.

b. Du står ansvarlig for å overholde eventuelle valutakontrollbestemmelser eller 
lokale bestemmelser dersom disse gjelder for bruk av Kortet og Kontoen. 

35. Skatter og avgifter 
Du og/eller Ditt Selskap må betale alle offentlige skatter, avgifter eller andre 
beløp ilagt ved lov i noe land i tilknytning til Kortet, eventuell belastning av 
Kontoen eller eventuell bruk av Kontoen fra din side.
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