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This document sets out the terms and conditions for the American 
Express® Corporate Card and American Express® Business Travel 
Accounts to our corporate customers in Norway (each a “Programme” 
and together the “Programmes”). 
Where these terms and conditions refer to a specific Programme, 
they apply if You already participate in the Programme subject to the 
“Changes to this Agreement” section of this Agreement (Section A, 
clause 31) or they apply from the time You enrol in the Programme 
(for enrolment see Section A, clause 1 (b)). 
Words appearing with a capital letter have the meaning given in 
Schedule 1.
A. GENERAL TERMS 
1. Opening Accounts and Issuing Cards
a. Following approval of the Programme Application Form(s) 

completed by You, we will set up and operate a Master Account 
in your name and, if applicable, set up Account(s) and issue Cards.

b. To enrol in a Programme You will need to provide a duly 
completed and signed Programme Application Form. In addition 
and depending on the Programme which you wish to enrol in, 
You must also provide a Cardmember Application Form for each 
participant in the Corporate Card Programme.

c. Each form must be countersigned by You. All relevant Application 
Forms including appendices (for example, the Cardmember Terms) 
will be provided by us following approval of your Programme 
Application Form.

d. You must ensure that all Account Users and any other person 
engaged by You in activities under the Agreement comply with the 
Agreement relevant to the Programme(s) in which You participate, 
including, in respect of Cardmembers, the Cardmember Terms. 

e. We may:
i) contact credit reference agencies about You and/or any 

(prospective) Corporate Card Cardmember. Credit reference 
agencies may retain records of any credit checks. These may 
be used by us in making credit decisions about You or a 
Corporate Card Cardmember or for preventing fraud or tracing 
debtors or to assess financial risk in your participation in the 
relevant Programme(s);

ii) require You to provide us with copies of financial and other 
information about your business (for example annual financial 
statements and balance sheets) that we reasonably require to 
assess your creditworthiness and our financial risk in your 
participation in the relevant Programme(s) and comply with 
applicable law. We may use and share this information with 
our Affiliates to the extent necessary to operate the respective 
Programme(s); 

iii) require You to provide us with additional information and 
support documentation relevant to the Programme, any 
Master Account or Account or as required by applicable law; 

iv) require You to provide us with security such as a parent 
company guarantee or bank guarantee in order to establish 
a Master Account, Account or to continue providing the 
respective Programme(s); 

v) decline to issue a Card or open an Account or Master Account at 
our discretion, for example, we may decline to issue a Card or 

open a Master Account or Account due to failed identification 
in accordance with money laundering regulations or failure 
in an assessment of creditworthiness; 

vi) analyse information about Account Users and Charges for the 
purpose of authorising Charges and preventing fraud; and

vii) change any Application Forms or Account opening procedures 
at any time. 

2. Use of Cards and Accounts
a. You must ensure that the Master Account, Accounts, Account 

details, Cards, Card details, and Codes are used by Account Users 
only in accordance with this Agreement.

b. You must ensure that Cards and Accounts are only used for 
your business purposes and that You instruct Account Users 
accordingly. We are not responsible for ensuring compliance with 
your instructions or policies and procedures for the use of Cards 
and Accounts or purchases made with Cards. 

c. You must take precautions to ensure that Cards, Card details, 
Accounts, Account details, Security Information and Codes are 
kept safe and confidential by persons authorised to use them and 
take reasonable measures to prevent any other person accessing or 
using the Card, Card details, Accounts, Account details, Security 
Information and Codes and instruct Account Users to do so. You 
must implement reasonable controls, measures and functionalities 
to assist in preventing or controlling misuse of Cards (examples 
of which are contained in the Specific Terms). This includes but 
is not limited to, adopting and enforcing policies and procedures 
to limit and control the use of Cards and Card details. You must 
also regularly monitor use of the Cards. 

d. Cards may not be used to purchase goods and services for resale 
(“Items for Resale”) without our written consent, which may, at 
our sole discretion, be granted if:
i) You tell us in writing that You wish to use the Card to purchase 

Items for Resale;
ii) You accept sole liability for all Charges for Items for Resale; 

even if, for the Corporate Card Programme, You have selected 
either the ‘Combined Liability’ or ‘Individual Liability’ option 
(see Section B I. clause 3 (“Liability for Charges”)). 

e. You must tell us immediately in writing when an Account 
User (including a Cardmember or Authorised Approver) or the 
Programme Administrator notifies You of their intention to leave 
your employment, ceases its association with You for whatever 
reason or is no longer authorised by You to participate in a 
Programme for any reason and provide details of the actual or 
expected date of the event.  If a physical Card has been issued, 
You must obtain the Card from the Cardmember and either destroy 
it or return it to us. 

f. If the full exact amount of the transaction (other than a Corporate 
Card transaction) is not specified at the time You or an Account 
User authorises the Charge, You will remain liable for the full 
amount of the resulting Charge. Authorised Charges cannot be 
cancelled. 

3. Prohibited Uses 
You must ensure that Account Users do not:

i) disclose any Card details or Codes to any person other than 
to consent to a transaction;
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Dette dokumentet beskriver vilkårene for American Express® 
Corporate Card, og American Express® Reisekonto/Business Travel 
Account, for American Express’ firmakunder i Norge (enkeltvis 
omtalt som et “Program”, og samlet omtalt som “Programmene”). 
Når disse vilkårene regulerer forhold knyttet til et spesifikt Program, 
gjelder vilkårene fra det tidspunkt Selskapet søker om deltakelse i 
Programmet. Dersom Selskapet allerede deltar i Programmet, gjelder 
disse vilkårene i samsvar med avsnittet om “Endringer i Avtalen” i 
denne Avtalen (Del A Punkt 31). 
Begrep som er angitt med stor forbokstav, skal forstås i samsvar med 
definisjonene i Vedlegg 1.
A. GENERELLE VILKÅR
1. Opprettelse av konto og utstedelse av kort 
a. Etter godkjenning av Firmasøknad utfylt av Selskapet, vil 

American Express etablere og betjene en Hovedkonto i Selskapets 
navn, og eventuelt opprette Konti og utstede Kort. 

b. For å søke om deltakelse i et Program må Selskapet innlevere en 
korrekt utfylt og signert Firmasøknad. I tillegg, og avhengig av 
hvilket Program Selskapet ønsker å innmeldes i, må Selskapet 
innlevere en Firmakortmedlemssøknad for hver deltaker i 
Corporate Card Programmet. 

c. Hvert skjema må medundertegnes av Selskapet. Alle relevante 
Søknadsskjemaer, inkludert Firmakortmedlemsvilkår, vil bli 
levert av American Express etter at Selskapets Firmasøknad er 
godkjent. 

d. Selskapet må sørge for at alle Kontobrukere, og enhver annen 
person som er engasjert av Selskapet i aktiviteter underlagt 
denne Avtalen, overholder den Avtalen som er relevant for de 
aktuelle Programmene Selskapet deltar i, herunder, i forhold til 
Firmakortmedlemmer, Firmakortmedlemsvilkår.

e. American Express kan:
i) kontakte kredittopplysningsbyråer vedrørende Selskapet 

og/eller ethvert (potensielt) Firmakortmedlem. 
Kredittopplysningsbyrået kan oppbevare oversikt over enhver 
kredittvurdering. Disse kan benyttes av American Express i 
forbindelse med kredittavgjørelser vedrørende Selskapet 
og Corporate Card Firmakortmedlem, eller for å hindre 
bedrageri, spore debitorer eller vurdere finansiell risiko 
knyttet til Selskapets deltakelse i de relevante Programmene;

ii) kreve at Selskapet fremskaffer og overleverer kopi av finansiell 
og annen informasjon om Selskapets virksomhet (for 
eksempel årsregnskap og balanse) som American Express med 
rimelighet trenger for å vurdere Selskapets kredittverdighet 
og American Express’ finansielle risiko knyttet til Selskapets 
deltakelse i de relevante Programmene og for å etterleve 
gjeldende lover. American Express kan benytte og dele denne 
informasjonen med American Express’ Nærstående i den grad 
dette er nødvendig for å betjene de aktuelle Programmene;

iii) kreve at Selskapet fremskaffer og overleverer 
tilleggsinformasjon og  -dokumentasjon som er relevant 
for Programmene, Hovedkonto eller Konto, eller som er 
nødvendig av hensyn til gjeldende lov;

iv) kreve at Selskapet etablerer sikkerhet for American Express, 
som for eksempel morselskapsgaranti eller bankgaranti, for 
å etablere en Hovedkonto, Konto eller for å fortsette å levere 
de aktuelle Programmene;

v) etter eget skjønn nekte å utstede Kort eller åpne Konto eller 
Hovedkonto  – for eksempel kan American Express nekte å 
utstede et Kort eller åpne en Hovedkonto eller Konto på grunn 
av manglende identifikasjon i henhold til hvitevaskingsregler 
eller negativ kredittvurdering;

vi) analysere informasjon om Kontobruker og Belastninger for 
det formål å autorisere belastninger og forhindre bedrageri; og 

vii) endre ethvert Søknadsskjema eller enhver prosedyre for 
åpning av Konto til enhver tid.

2. Bruk av Kort og Konti
a. Selskapet må sørge for at Hovedkonto, Konto, Kort og informasjon 

om Konto, Kort eller Koder kun benyttes av Kontobruker i samsvar 
med denne Avtalen. 

b. Selskapet må sørge for at Kort og Konto kun benyttes for 
forretningsformål og sikre at Selskapet instruerer Kontobrukere 
deretter. American Express er ikke ansvarlig for å sørge for 
overholdelse av Selskapets instrukser, retningslinjer eller 
prosedyrer for bruk av Kort og Konto eller kjøp foretatt med Kortet. 

c. Selskapet må ta forholdsregler for å sikre at Kort, Konto, 
informasjon om Kort og Konto, Sikkerhetsinformasjon og Koder 
oppbevares sikkert og konfidensielt av personer autorisert til å 
bruke dem. Selskapet må iverksette rimelige tiltak for å forhindre 
andre personers tilgang til eller bruk av Kort, Konto, informasjon 
om Kort og Konto, Sikkerhetsinformasjon og Koder, og må instruere 
Kortbruker om å gjøre det samme. Selskapet må implementere 
rimelige kontrollmekanismer, tiltak og ordinger for å bidra til å 
forebygge eller kontrollere misbruk av Kort (eksempler på dette 
er inkludert i de Spesielle Vilkår). Dette omfatter, men er ikke 
begrenset til, å innføre og håndheve retningslinjer og prosedyrer 
for å begrense og kontrollere bruk av Kort og Kortinformasjon. 
Selskapet må også jevnlig overvåke bruk av Kort. 

d. Kort kan ikke benyttes for å kjøpe varer og tjenester for videresalg 
(“Varer for Videresalg”) uten American Express’ skriftlige 
samtykke, som American Express, etter eget fritt skjønn, kan gi 
dersom:
i) Selskapet informerer American Express skriftlig om at 

Selskapet ønsker å benytte Kortet til å kjøpe Varer for 
Videresalg;

ii) Selskapet aksepterer å være fullt ansvarlig for alle Belastninger 
for Varer for Videresalg; uavhengig av om Selskapet, for 
Corporate Card Programmet, har valgt et av alternativene 
“Delt Ansvar” eller “Individuelt Ansvar” (se Del B I Punkt 3 
(“Ansvar for Belastninger”)).

e. Selskapet må umiddelbart informere American Express skriftlig 
når en Kontobruker (inkludert en Kortbruker eller Autorisert 
Godkjenner) eller Programadministrator gir Selskapet melding 
om at de vil si opp sitt arbeidsforhold eller annen tilknytning til 
Selskapet, uavhengig av grunn, eller dersom slike personer ikke 
lenger skal være autorisert av Selskapet til å delta i et Program, 
uavhengig av grunn, samt informere American Express om den 
faktiske eller forventede dato for slikt opphør. Dersom det er utstedt 
fysisk Kort, må Selskapet innkreve dette fra Firmakortmedlemmet 
og enten makulere det ved å klippe det i to eller returnere det til 
American Express. 

f. Dersom hele det eksakte beløpet for transaksjonen (dette gjelder 
likevel ikke en Corporate Card-transaksjon) ikke er spesifisert 
på det tidspunktet Selskapet eller Kontobrukeren godkjenner 
Belastningen, skal Selskapet være ansvarlig for hele beløpet 
for den faktiske Belastningen. En godkjent Belastning kan ikke 
kanselleres.

3. Ikke tillatt bruk
Selskapet må sørge for at Kontobrukere ikke:
i) avslører Kortinformasjon eller Koder til noen person bortsett 

fra for å samtykke til en transaksjon;
ii) tillater en annen person å bruke Kortet eller Koden uavhengig 

av grunnen for dette;
iii) returnerer varer eller tjenester ervervet ved bruk av Kort mot 

kontant tilbakebetaling. Dersom Brukerstedet tillater det, kan 
varer eller tjenester som er belastet et Kort, returneres til 
Brukerstedet mot kreditering av det samme Kortet;
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ii) allow another person to use the Card or Codes for any reason;
iii) return goods or services obtained using a Card for a cash 

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

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

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

vi) use the Card if You are insolvent, wound up, if an administrator 
or administrative receiver has been appointed or it is subject 
to any other form of insolvency procedure;

vii) use a Card that has been reported to us as lost or stolen unless 
we otherwise confirm that You may resume use of the Card 
or Account;

viii) use a Card after it has been suspended or cancelled, after the 
Card expires or after the ‘valid thru’ date shown on the front 
of the Card; 

ix) use the Card for any purpose other than the purchase of goods 
and/or services (or cash withdrawals, if this is not accepted 
by the company);

x) transfer a credit balance from another account with us to pay 
off the account; 

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

xii) use the Card to pay for participation in games, bets or any 
other kind of gambling (including online betting services), 
even if the provider of the betting service accepts the Card 
as payment. 

4. Liability for Charges
a. Unless otherwise provided in this Agreement (for example in the 

“Liability for Unauthorised Charges” section (Section A, clause 11)), 
You are liable to us for all Charges incurred under any Programme.

b. Under the Corporate Card Programme the liability options 
available are described in Section B I. clause 3. Your liability for 
Charges, pursuant to Section A, clause 4(a) above, will depend 
on the liability option You have selected for the Corporate Card 
Programme on the Programme Application Form or otherwise 
agreed with us in writing. 

5. Account Limits
a. We reserve the right to set an Account Limit at the time of the 

conclusion of the Agreement which is applicable to the Master 
Account or the aggregate of all or a subset of Accounts. This means 
that the maximum amount that can be outstanding at any time 
on the Master Account and/or such Accounts shall not exceed the 
Account Limit. 

b. We may impose or change Account Limits at any time. We will 
notify You either prior to or at the same time as any introduction 
of or change to an Account Limit. 

c. You will remain responsible for all Charges even where the 
Account Limit is exceeded.

d. You shall inform Account Users of any Account Limits agreed with 
us and that we may refuse Charges in the event that the Account 
Limit is exceeded. 

e. You shall regularly monitor and administer the Master Account. In 
particular, You shall set up internal guidelines and procedures to 
monitor the expenditure of Account Users in order to ensure that 
the Charges established with the Card do not exceed the Account 
Limit. 

6. Charge Approval 
We may require transactions on any Card or Account to be 
approved by us before they are accepted by a Merchant, Travel 
Booking Provider or Travel Service Provider. We may decline a 
transaction due to technical difficulties, security concerns, fraud 
or suspected fraud including unusual spending behaviour, your 
breach of contract or an increased possibility of non-payment, 
even if the Account Limit has not been exceeded. The Account 
User will be notified of any refusal by the Merchant through the 
terminal or website on which the Card is used. Where possible, we 
will provide or make available to You at your request our reasons 
for any refusal for approval and let You know if there is anything 
You can do to rectify any factual errors that led to the refusal. You 
may contact us on 22 96 08 00.

7. Statements and Queries
a. Statements will normally be provided or made available to You in 

the manner set out in Section B in respect of each billing period 
(intervals of approximately one (1) month for Corporate Card and 
per agreement for Business Travel Account). Statements will only 
be provided or made available if there has been activity under the 
relevant Programme in the respective billing period. 

b. Statements for all Cards will normally be provided or made 
available to Cardmembers instead of to You for the Corporate 
Card Programme. Alternatively, the Statements may be provided 
or made available to You only. 

c. Unless we agree otherwise, Statements for Business Travel 
Account will be made available through the Online Service. For the 
Corporate Card, statements will be made available in paper form.

d. You must ensure that Statements are reviewed for accuracy 
and completeness. You must inform us immediately if You or 
an Account User has a query about any Charge or other amount 
appearing in a Statement or any credit missing from the Statement. 
If we request, You must promptly provide us with written 
confirmation of a query and any information we may reasonably 
require that relates to the query. 

e. You must settle each Statement in full in accordance with the 
payment terms applicable to the Programme(s) in which You 
participate as set out in this Agreement (Section A, clause 16 and 
Section B in respect of the relevant Programme(s)). 

f. Applicable to Business Travel Account Programmes only.
Claims in respect of unauthorised or incorrectly executed Charges 
or missing credits in a Statement will be excluded and can no 
longer be raised by You after a period of one (1) month from the 
Statement date. This shall not apply if you were prevented from 
meeting the one month notice period through no fault of your 
own. For the avoidance of doubt, You must settle any Charges in 
respect of which You have raised a query (other than under the 
Corporate Card Programme). If we determine that your query is 
valid, or we are otherwise required by mandatory law to do so, 
we will apply a credit to the relevant Account. Credits will appear 
on your Statement. 
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iv) benytter Kort til å skaffe seg kontanter fra et Brukersted for 
en Belastning registrert som kjøp;

v) får beløp kreditert en Konto unntatt ved refusjon for varer 
eller tjenester tidligere kjøpt ved bruk av Kontoen;

vi) benytter Kortet dersom Selskapet er insolvent, avviklet, 
dersom bobestyrer er oppnevnt eller Selskapet er underlagt 
noen annen form for insolvensbehandling;

vii) benytter et Kort som har blitt rapportert til American Express 
som mistet eller stjålet, med mindre American Express 
bekrefter at Selskapet kan gjenoppta bruk av Kortet eller 
Kontoen;

viii) benytter et Kort etter at det har blitt suspendert eller kansellert, 
etter at Kortet er utløpt eller etter utløp av gyldighetsdatoen 
på Kortet;

ix) benytter Kortet for andre formål enn kjøp av varer og/eller 
tjenester (eller eventuelt kontantuttak dersom dette ikke 
tillates av selskapet);

x) benytter en kredittsaldo fra en annen konto hos American 
Express til å betale utestående på Kontoen;

xi) benytter Kortet til å kjøpe noe fra et Brukersted som Selskapet 
eller tredjepart tilknyttet Selskapet har eierinteresser i (dette 
gjelder likevel ikke eierskap til aksjer notert på en anerkjent 
børs); 

xii) benytter Kortet til å betale for deltakelse i spill, veddemål 
eller annen form for gambling (inkludert Internett-baserte 
spilltjenester), selv om leverandører av slike spilltjenester 
aksepterer Kortet som betaling.

4. Ansvar for Belastninger
a. Selskapet er ansvarlig overfor American Express for alle 

Belastninger foretatt under ethvert Program, med mindre annet 
fremgår av denne Avtalen (for eksempel i punktet “Ansvar for 
Uautoriserte Belastninger” (Del A Punkt 11)).

b. De ulike ansvarsalternativene som er tilgjengelig under Corporate 
Card Programmet, er beskrevet i Del B I Punkt 3. Selskapets ansvar 
for Belastninger i henhold til Del A Punkt 4(a) over, vil avhenge av 
hvilket ansvarsalternativ Selskapet har valgt for Corporate Card 
Programmet på Firmasøknaden eller for øvrig har avtalt skriftlig 
med American Express.

5. Kontogrense
a. American Express har rett til å sette en Kontogrense på tidspunktet 

for inngåelsen av Avtalen som vil gjelde for Hovedkontoen eller 
for summen av alle Kontoene. Dette innebærer at det maksimale 
beløpet som kan være utestående til enhver tid på Hovedkontoen 
og/eller slike Konti, ikke skal overstige Kontogrensen.

b. American Express kan innføre eller endre Kontogrenser til enhver 
tid. American Express vil informere Selskapet enten før eller 
samtidig som en Kontogrense innføres eller endres. 

c. Selskapet er ansvarlig for alle Belastninger der Kontogrensen er 
oversteget.

d. Selskapet skal informere Kontobrukere om alle Kontogrenser som 
er avtalt med American Express, og om at American Express kan 
avvise Belastninger dersom Kontogrensen er oversteget. 

e. Selskapet skal jevnlig kontrollere og administrere Hovedkontoen. 
Særlig skal Selskapet sette opp interne retningslinjer og prosedyrer 
for kontroll av Kontobrukeres forbruk for å sikre at Belastninger 
foretatt med Kortene, ikke overstiger Kontogrensen. 

6. Godkjenning av belastning 
American Express kan kreve at transaksjoner på ethvert Kort 
eller enhver Konto skal godkjennes av American Express før 
disse aksepteres av Brukersted eller Selskapets leverandør av 
reisetjenester. American Express kan avvise en transaksjon på 
grunn av tekniske problemer, sikkerhetshensyn, bedrageri eller 

mistanke om bedrageri, herunder unormalt forbruk, Selskapets 
kontraktsbrudd eller en økt mulighet for manglende betaling, 
selv om Kontogrensen ikke er oversteget. Kontobrukeren vil bli 
varslet om enhver avvisning av Brukerstedet, gjennom terminalen 
eller på nettsiden hvor Kortet er brukt. Dersom det er mulig, vil 
American Express etter forespørsel underrette Selskapet om 
fremgangsmåten for å rette eventuelle faktiske feil som ledet til 
avvisningen. Selskapet kan kontakte American Express på telefon 
22 96 08 00.

7. Kontoutskrift/faktura og klage
a. Kontoutskrift/faktura gjøres normalt tilgjengelig for Selskapet 

på den måte som er angitt i Del B, for hver faktureringsperiode 
(intervaller på omtrent 1 måned for Corporate Card og etter avtale 
for Reisekonto/Business Travel Account. Kontoutskrift/faktura vil 
kun bli gjort tilgjengelig dersom det har vært aktivitet under det 
relevante Programmet i den aktuelle faktureringsperioden.

b. Kontoutskrift/faktura vil normalt bli gjort tilgjengelig for 
Firmakortmedlemmer i stedet for Selskapet. Alternativt vil 
Kontoutskrift/faktura gjøres tilgjengelig for alle Kort for Selskapet. 

c. Med mindre annet er avtalt, vil Kontoutskrift/faktura for 
Reisekonto/Business Travel Account gjøres tilgjengelig via Online 
Service. For Corporate Card vil Kontoutskrift/faktura sendes ut i 
papirformat.

d. Selskapet må sørge for at Kontoutskrift/faktura gjennomgås med 
hensyn til korrekthet. Selskapet må informere American Express 
umiddelbart dersom Selskapet eller en Kontobruker vil klage eller 
reise spørsmål ved en Belastning, et annet beløp som fremgår 
av en Kontoutskrift/faktura, eller kreditering som mangler på 
Kontoutskrift/faktura. Dersom American Express krever det, må 
Selskapet straks overlevere skriftlig bekreftelse på klagen og all 
informasjon American Express med rimelighet krever relatert til 
klagen.

e. Selskapet må gjøre opp hver Kontoutskrift/faktura i sin helhet i 
samsvar med de betalingsvilkår som gjelder for de Programmene 
Selskapet deltar i, som angitt i denne Avtalen (Del A Punkt 16 og 
Del B i forhold til de relevante Programmene).

f. Gjelder kun for Reisekonto/Business Travel Account 
Krav knyttet til uautoriserte eller feilaktig utførte Belastninger 
eller manglende godskriving av innbetalinger i en Kontoutskrift/
faktura skal anses frafalt, og kan ikke gjøres gjeldende av Selskapet 
etter en periode på 1 måned fra Kontoutskriftens/fakturaens dato. 
Dette gjelder likevel ikke dersom Selskapet var forhindret fra å 
overholde fristen på én måned uten selv å være skyld i dette. 
For ordens skyld presiseres det at Selskapet er ansvarlig for 
å betale alle Belastninger som er gjenstand for klage (unntatt 
under Corporate Card Programmene). Dersom American Express 
beslutter å ta Selskapets klage til følge, eller American Express 
ellers er forpliktet av ufravikelig lov, vil American Express 
godskrive den relevante Kontoen. Det godskrevne beløpet vil vises 
på Selskapets Kontoutskrift/faktura.

g. Dersom Selskapet ikke mottar eller åpner en Kontoutskrift/faktura, 
uavhengig av grunn, skal dette ikke påvirke Selskapets forpliktelse 
til å betale i henhold til vilkårene i denne Avtalen (Del A Punkt 16 
og del B for de relevante Programmene). Selskapet må kontakte 
American Express for å motta relevant betalingsinformasjon på 
alternative måter dersom Selskapet ikke har mottatt eller får 
tilgang til Kontoutskrift/faktura.

8. Tvister med Brukersted
Om ikke annet følger av lov, er American Express ikke ansvarlig for 
varer og tjenester kjøpt med et Kort. Tvister relatert til varer og/
eller tjenester som er belastet en Konto, må Selskapet løse direkte 
med Brukerstedet eller Selskapets leverandør av reisetjenester. 
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g. If You fail to receive or access a Statement for any reason 
whatsoever, this shall not affect your obligation to make payment 
in accordance with the terms of this Agreement (Section A, clause 
16 and Section B in respect of the relevant Programme(s)). You 
must contact us to obtain the relevant payment information by 
alternative means if You are unable to access or have not received 
a Statement.

8. Disputes with Merchants
We are not responsible for goods or services purchased with a 
Card. You must resolve disputes relating to goods and/or services 
charged to an Account directly with the Merchant or, in relation 
to the Business Travel Account, with the Travel Booking Provider 
or Travel Service Provider. Except as otherwise set out in this 
Agreement, You must continue to make payments in accordance 
with this Agreement even if You have a dispute with a Merchant 
or other provider of goods or services. 

9. Management Information Reports
On request, we may provide additional management information 
reports relating to Charges. We will notify You of any fees payable 
for such information when we receive your request.

10. Unauthorised Charges/Lost and Stolen or Otherwise Missing 
Cards, Misuse of an Account, Queries

a. You must inform us immediately if You believe or suspect that a 
transaction is unauthorised or has not been processed correctly 
or if a Card has been misappropriated, lost, stolen, not received, 
misused, or has been otherwise compromised in any way as 
follows:
i) 22 96 08 00 for Corporate Card; 
ii) 22 96 08 00 for Business Travel Account; or
iii) to such other email address or telephone number that we 

tell You. 
You shall also instruct the Account Users to promptly do so.

b. You agree to provide us with all reasonable assistance to control 
fraudulent and unauthorised use of Cards, including but not 
limited to providing us with any information, declarations, 
affidavits, copies of any official police reports and/or other 
evidence in your possession or control that we may reasonably 
request. You agree that we may disclose details about your and 
your Account Users’ activities under the Programme to any 
relevant governmental authorities.

c. If You query a Charge or part thereof, we will place a temporary 
credit on a Master Account or Account in the amount of the queried 
Charge or part thereof while we investigate. If we determine that 
the queried Charge was authorised or that You are otherwise 
responsible for the queried Charge we will, unless prevented by 
mandatory law, reverse the credit applied to the Account. 

d. If You have any complaints about your Master Account, Account or 
the service you have received from us, please contact your Client 
Manager at American Express or call our Customer Services on 
22 96 08 00. 

11. Liability for Unauthorised Charges
You will not be liable for Charges where (i) they are not 
authorised by an Account User or by You; (ii) You provide 
evidence that the Charge was not authorised; and (iii) You have 
raised a query with us in accordance with the “Statements and 
Queries” section of this Agreement (Section A, clause 7 or, for 
the Corporate Card Programme, in accordance with Section B I.  
clause 5) unless: 

i) You did not comply or ensure compliance by Account Users 
with the terms of the Agreement relevant to the Programme 
in which You participate, and such non-compliance was 
intentional, fraudulent, reckless or negligent on your part or 
such Account User; or 

ii) You or an Account User contributed to, were involved in, or 
benefited from the loss, theft or misuse of the Card; 

in which case, You may be liable for the full amount of the 
unauthorised Charge. 

12. Replacement Cards
a. If You or an Account User reports a Card as lost or stolen in 

accordance with the “Unauthorised Charges/Lost and Stolen 
or Otherwise Missing Cards, Misuse of an Account, Queries” 
section (Section A, clause 10), we will cancel the Card and issue 
a Replacement Card. If a lost or stolen Card (if issued in physical 
form) is subsequently found, You must ensure that it is cut into 
two or otherwise destroyed and not used anymore.

b. The Card is only valid for the time period stated on it. All Cards 
remain our property at all times. We, or anyone we ask on our 
behalf, including Merchants, may request that You or an Account 
User destroy Cards, for example, by cutting them up or returning 
them to us. We may also request another person, including 
Merchants, to retain Cards on our behalf.

c. We may send a Replacement Card to the Cardmember (if a Card 
was issued in physical form) before the current Card expires. 

d. We may choose not to renew any current Card without notice if 
it has not been used for a period of at least twelve (12) months. 
If a new Card is not issued, the Account will not automatically 
terminate. You, and the Cardmember may request that a new 
current Card be issued within twelve (12) months of the expiry of 
such Card. If we do not receive a request for a new Card within this 
time, we reserve the right to close the Account and will notify the 
Cardmember directly in the case of the Corporate Card Programme 
and You in the case of any other Programme.

13. Suspension of Cards and Accounts
a. We may immediately stop or suspend You or an Account User 

from using any Card, Master Account or Account, and suspend the 
services linked to a Card, on reasonable grounds related to: (i) the 
security of the Card or 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 may not be able to pay us 
any amounts due under this Agreement in full and on time; or (iv) 
a significantly increased risk that a Cardmember Account may not 
be paid in full and on time by You or a Cardmember (as applicable).
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 “Communications with 
You and the Programme Administrator” section of this Agreement 
(Section A, clause 21) 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 
(Section A, clause 4 or Section B I. clause 3 in respect of the 
Corporate Card Programme) You will be responsible for all Charges 
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Med mindre annet følger av denne Avtalen, må Selskapet betale i 
henhold til denne Avtalen selv om Selskapet har en tvist med et 
Brukersted eller andre leverandører av varer og tjenester. 

9. Rapporter
På forespørsel kan American Express levere ytterligere rapporter 
med informasjon vedrørende Belastninger. American Express vil 
varsle Selskapet om enhver omkostning knyttet til leveranse av slik 
informasjon når American Express mottar Selskapets forespørsel. 

10. Uautoriserte Belastninger / tapt og stjålet eller på annen måte 
bortkommet Kort, misbruk av Konto, Klager

a. Selskapet må umiddelbart gi melding til American Express dersom 
Selskapet tror eller mistenker at en transaksjon er uautorisert eller 
ikke har blitt behandlet på riktig måte, eller dersom et Kort er blitt 
underslått, mistet, stjålet, misbrukt, ikke mottatt eller på annen 
måte er blitt svekket. Melding skal gis på en av følgende måter:
i) telefonnr. 22 96 08 00 for Corporate Card; 
ii) telefonnr. 22 96 08 00 for Business Travel Account; eller
iii) annet telefonnummer som American Express opplyser 

Selskapet om.
Selskapet skal også instruere Kortbruker om umiddelbart å gjøre 
det samme. 

b. Selskapet skal gi American Express all rimelig assistanse for å 
kontrollere uredelig eller uautorisert bruk av Kort, inkludert, men 
ikke begrenset til, gi American Express informasjon, erklæringer, 
egenerklæringer, kopier av offisielle politirapporter og/eller andre 
bevis i Selskapets besittelse eller under Selskapets kontroll som 
American Express med rimelighet kan kreve. Selskapet aksepterer 
at American Express kan gi informasjon om Selskapets og 
Kontobrukeres aktiviteter under de enkelte Programmer til ethvert 
relevant offentlig organ.

c. Dersom Selskapet påklager en Belastning, helt eller delvis, 
vil American Express, mens undersøkelse foretas, midlertidig 
godskrive en Hovedkonto eller Konto med et beløp tilsvarende 
den del av Belastningen som er påklaget. Dersom American 
Express beslutter at den påklagede Belastningen var autorisert 
eller at Selskapet på annen måte er ansvarlig for den påklagede 
Belastningen, vil American Express trekke tilbake det 
midlertidig godskrevne beløpet, med mindre dette er forhindret 
av ufravikelig lov. 

d. Dersom Selskapet har spørsmål eller klager knyttet til Selskapets 
Hovedkonto, Konto eller tjenestene Selskapet har mottatt fra 
American Express, kan Selskapet kontakte sin faste kontaktperson 
hos American Express eller Kundeservice på telefon 22 96 08 00.

11. Ansvar for uautoriserte Belastninger
Selskapet er ikke ansvarlig for Belastninger dersom (i) Belastningen 
ikke er autorisert av Kontobruker eller av Selskapet; (ii) Selskapet 
fremlegger bevis for at Belastningene ikke er autoriserte; og (iii) 
Selskapet har fremsatt klage overfor American Express i samsvar 
med punktet “Kontoutskrift/faktura og klage” (Del A punkt 7, eller, 
for Corporate Card Programmet, i samsvar med Del B I Punkt 5), 
med mindre:
i) Selskapet ikke har overholdt, eller ikke sørget for at 

Kontobruker har overholdt, de vilkårene i denne Avtalen 
som gjelder for de Programmene Selskapet deltar i, og denne 
manglende overholdelse av vilkårene var forsettlig eller 
uaktsom fra Selskapets eller Kontobrukers side; eller

ii) Selskapet eller en Kontobruker bidro til, var involvert i, eller 
hadde fordel av tyveriet, tapet eller misbruket av Kortet;

i hvilket tilfelle Selskapet kan bli holdt ansvarlig for hele beløpet 
av den uautoriserte Belastningen. 

12. Erstatningskort
a. Dersom Selskapet eller en Kontobruker gir melding om at et Kort er 

tapt eller stjålet i henhold til punktet “Uautoriserte Belastninger/

tapt og stjålet eller på annen måte bortkommet Kort, misbruk av 
Konto, Klager” (Del A Punkt 10), vil American Express kansellere 
Kortet og kan utstede et Erstatningskort. Dersom et tapt eller 
stjålet Kort (som er utstedt i fysisk form) senere blir gjenfunnet, 
må Selskapet sørge for at dette blir klippet i biter eller på annen 
måte blir ødelagt og ikke brukt mer. 

b. Kortet er kun gyldig i den tidsperioden som er angitt på Kortet. Alle 
Kort forblir American Express’ eiendom til enhver tid. American 
Express, eller enhver som har blitt anmodet om dette av American 
Express, inkludert Brukersteder, kan kreve at Selskapet eller en 
Kontobruker ødelegger Kortet, for eksempel ved å klippe det i to, 
eller returnere dette til American Express. American Express kan 
også anmode en annen person, inkludert Brukersted, om å holde 
tilbake Kort på American Express’ vegne. 

c. American Express kan utstede Erstatningskort til 
Firmakortmedlemmet (dersom et Kort er utstedt i fysisk form) 
før det gjeldende Kortet utløper.

d. American Express kan velge ikke å fornye et Kort uten 
forhåndsvarsel dersom det ikke er blitt brukt i en periode på minst 
12 måneder. Kontoen vil ikke automatisk slettes ved at et nytt Kort 
ikke utstedes. Selskapet eller Firmakortmedlemmet kan anmode 
om at et nytt Kort utstedes innen 12 måneder etter utløpet av 
et slikt Kort. Dersom American Express ikke mottar forespørsel 
om nytt Kort innen den tid, forbeholder American Express seg 
retten til å stenge Kontoen. American Express vil da gi melding til 
Firmakortmedlemmet direkte dersom det gjelder Corporate Card 
Programmet, og til Selskapet dersom det gjelder et annet Program. 

13. Sperring av Kort og Konto
a. American Express kan umiddelbart stoppe eller sperre Selskapets 

eller Kontobrukers bruk av ethvert Kort, Hovedkonto eller Konto, 
og sperre tjenestene knyttet til et Kort dersom det foreligger 
saklige grunner knyttet til: (i) Kortets eller Kontoens sikkerhet;  
(ii) mistanke fra American Express om uautorisert og/eller 
bedragersk bruk, eksempelvis basert på mistenkelige transaksjoner 
eller informasjon fra kredittinstitusjoner eller politiet til American 
Express om bedrageritilfeller eller datainnbrudd hos tredjeparter 
som kan ha kompromittert Kontodata, eller dersom det er 
informasjon om at data er blitt tappet; (iii) en vesentlig økt risiko 
for at Selskapet ikke vil være i stand til å betale et utestående 
beløp i henhold til denne Avtalen fullt ut eller til rett tid; eller  
(iv) en vesentlig økt risiko for at en Firmakortkonto ikke vil bli betalt 
fullt ut eller til rett tid av Selskapet eller et Firmakortmedlem.
I slike tilfeller kan American Express varsle Selskapet før stopp 
eller sperring av bruk, eller umiddelbart etterpå. American 
Express vil, der det er mulig, varsle Selskapet om begrunnelsen 
for American Express sin avgjørelse. Slik informasjon vil bli gitt 
av American Express i samsvar med punktet “Meldinger mellom 
Selskapet og Programadministrator “ (Del A Punkt 21). 

b. Det understrekes at Avtalens fortsatte gyldighet ikke påvirkes av 
at et Kort eller en Konto sperres, og med de begrensninger som 
følger av punktet “Ansvar for Belastninger” (Del A Punkt 4 eller 
Del B I Punkt 3 for Corporate Card Programmet), skal Selskapet 
være ansvarlig for alle Belastninger som angitt i denne Avtalen, 
og for å overholde vilkårene i denne Avtalen. 

c. American Express vil fjerne sperringen av Kortet eller Kontoen 
når begrunnelsen for sperringen har opphørt. Når Selskapet 
mener at grunnen for sperringen har opphørt, kan Selskapet 
informere American Express via telefon ved å benytte 
telefonnumrene angitt på American Express’ hjemmeside, www.
americanexpress.no/corporate, på Kortets bakside eller ved å 
benytte kontaktinformasjonen angitt i punktet “Uautoriserte 
Belastninger/tapt og stjålet eller på annen måte bortkommet Kort, 
misbruk av Konto, Klager” (Del A Punkt 10).
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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 “Unauthorised Charges/Lost and Stolen or Otherwise 
Missing Cards, Misuse of an Account, Queries” section of this 
Agreement (Section A, clause 10) when You believe the reasons 
for the suspension have ceased to exist.

14. Use of Online Services
a. You must ensure that access to the Online Services is restricted to the 

Programme Administrator(s) and any Account Users You reasonably 
consider require access. You must ensure that these individuals only 
access the Online Service via our website, www.americanexpress.
no/atwork using the assigned Security Information. 

b. We may introduce fees and additional terms of use relating to 
the Online Service or make changes to terms in accordance with 
Section A, clause 31 of this Agreement. 

c. You are responsible for obtaining and maintaining your own 
compatible computer system, software, and communications 
lines required to properly access the Online Service. We have no 
responsibility or liability in respect of your software or equipment.

d. You are responsible for all telecommunications and similar charges 
incurred by You in accessing and using the Online Service.

e. We will not be responsible for any misuse of the Online Service 
by You, your Programme Administrator(s), Account Users or 
anyone else, nor for the disclosure of confidential information 
by us through the Online Services where You, the Programme 
Administrator or any Account User has disclosed the Security 
Information for any reason. 

f. We may terminate or suspend the use of an Online Service at any 
time. We will give You prior notice of any withdrawal or suspension 
of the Online Service in accordance with the “Changes” section of 
this Agreement (Section A, clause 31) except: (i) in circumstances 
beyond our control; (ii) in the event of suspicion of unauthorised 
use or breach of the terms of use for an Online Service; or (iii) for 
security reasons. 

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

h. Specific terms and conditions for the Online Services for 
Cardmembers for the Corporate Card Programme are set out in 
the Cardmember Terms.

15. Charges in a Foreign Currency
a. If an Account User makes a Charge in a currency other than the 

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 the 
Charge was made 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, You understand 
and agree that the American Express treasury system will use 

conversion rates based on interbank rates that it selects from 
customary industry sources on the business day prior to the 
processing date (the “American Express Exchange Rate”), to 
which a currency transaction fee of 1.7 % will be applied for all 
Cards, or as otherwise disclosed by us. 

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 set by such third parties and may include a commission 
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. 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 the transaction as the rate applicable is 
determined by the date on which the Merchant, Travel Booking 
Provider or ATM operator, in the case of Cards which can be used at 
ATMs, submits a Charge to us which may not be the date on which 
the transaction is authorised. Fluctuations can be significant. The 
American Express Exchange Rate may be found on our website 
(www.americanexpress.no/online-kontoinfo), or You may contact 
us by telephone or email to obtain it. 

16. Payment
a. All Charges shown on a Statement are due and payable to us in 

full in the Billing Currency of the respective Account on the date 
set out on your monthly Statement. Failure to pay on time and in 
full is a material breach of this Agreement. 

b. If we accept a payment made in any other currency than the 
Billing Currency, the currency conversion will delay the credit to 
the relevant Account and may involve the charging of currency 
conversion fees in accordance with the “Charges in a Foreign 
Currency” section of this Agreement (Section A, clause 15).

c. Charges may be payable for late payments in accordance with the 
Specific Terms.

d. If agreed with You, we will collect payment in full of all amounts 
due to us under this Agreement by way of direct debit from your 
designated bank account on or after the payment due date. You 
must execute any documents and take any action required to 
set up a direct debit mandate. You must ensure that adequate 
funds are available in the bank or payment account designated 
in the direct debit mandate to enable payment in full to us of all 
amounts due to us under this Agreement when they become due 
and payable. If You wish to terminate a direct debit mandate You 
must obtain our written consent. 

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

f. Acceptance of late payments, partial payments or any payment 
marked as being payments in full or as being a settlement of 
a dispute will not affect or vary any of our rights under this 
Agreement or under applicable law to payment in full.

g. We do not pay any interest on positive balances on an Account. 
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14. Bruk av Online Service 
a. Selskapet må sørge for at tilgangen til Online Service er begrenset til 

Programadministratorene og de Autoriserte Brukere som Selskapet 
med rimelighet anser behøver tilgang. Selskapet må sørge for at 
disse personene kun forsøker å oppnå tilgang til Online Service 
via American Express’ hjemmeside, www.americanexpress.no/
atwork, og ved bruk av den tildelte Sikkerhetsinformasjon. 

b. American Express kan introdusere gebyr og tilleggsvilkår for bruk 
av Online Service, eller endre vilkår i samsvar med Del A Punkt 
31 i denne Avtalen. 

c. Selskapet er ansvarlig for å anskaffe og vedlikeholde et kompatibelt 
datasystem, programvare og slike kommunikasjonslinjer som er 
nødvendig for å få tilgang til Online Service.  

d. Selskapet er ansvarlig for alle kostnader knyttet til 
telekommunikasjon og lignende som Selskapet pådrar seg for å 
få tilgang til og ved å bruke Online Service. 

e. American Express er ikke ansvarlig for noe misbruk av 
Online Service på noe tidspunkt av Selskapet, Selskapets 
Programadministrator, Kontobruker eller noen andre. American 
Express er heller ikke ansvarlig dersom American Express avslører 
konfidensiell informasjon gjennom Online Service når Selskapet, 
Selskapets Programadministrator eller Kontobruker har avslørt 
Sikkerhetsinformasjon, uansett grunn. 

f. American Express kan til enhver tid avslutte eller sperre 
tilgang til en Online Service. American Express vil gi Selskapet 
forhåndsvarsel før enhver avslutning eller sperring av Online 
Service i samsvar med punktet “Endringer av denne Avtalen” (Del 
A Punkt 31) unntatt: (i) under omstendigheter utenfor American 
Express’ kontroll; (ii) dersom det er mistanke om uautorisert bruk 
eller brudd på vilkårene for bruk av Online Service; eller (iii) av 
sikkerhetshensyn. 

g. American Express er ikke ansvarlig dersom informasjon som skal 
tilgjengeliggjøres via Online Service, ikke er tilgjengelig eller er feil 
gjengitt som følge av systemfeil, brudd i kommunikasjonssystemer 
eller andre grunner utenfor American Express’ kontroll. 

h. De særlige vilkår for Online Service som gjelder for 
Firmakortmedlemmer i Corporate Card Programmet, er angitt i 
Firmakortmedlemsvilkårene.

15. Belastninger foretatt i utenlandsk valuta
a. Dersom en Kontobruker foretar en Belastning i en annen valuta 

enn norske kroner, vil Belastningen bli omregnet til norske 
kroner. Omregningen vil finne sted på den dato Belastningen 
behandles av American Express, hvilket ikke nødvendigvis er 
samme dato som Kontobruker foretok Belastningen, da dette 
avhenger av når Belastningen ble innrapportert til American 
Express. Dersom Belastningen ikke er foretatt i amerikanske dollar 
(USD), 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 den bli omregnet 
direkte til norske kroner.  

b. Med mindre en bestemt kurs følger av gjeldende lov, 
aksepterer Selskapet at American Express benytter en 
omregningskurs basert på interbankkurser valgt av American 
Express fra ordinære bransjekilder på virkedagen før 
behandlingsdagen (“American Express Valutakurs”), tillagt en 
valutaomregningsprovisjon på 1,7 %, eller slik valutakurs som 
ellers er angitt av American Express.

c. Dersom Belastninger omregnes av tredjeparter før disse 
innrapporteres til American Express, vil enhver omregning foretatt 
av vedkommende tredjeparter finne sted til kurser, og vil kunne 
innbefatte en provisjon, valgt av dem. I slike tilfeller vil American 
Express behandle slike transaksjoner som transaksjoner i norske 

kroner, akseptere omregningen gjennomført av slik tredjepart og 
ikke belaste noe ytterligere omregningsgebyr. Kontobruker kan 
imidlertid bli belastet et konverteringsgebyr fra tredjepart, og bør 
be slike om informasjon om deres gebyrer.

d. American Express Valutakurs fastsettes daglig. Selskapet 
aksepterer at eventuelle endringer i American Express Valutakurs 
vil komme til anvendelse umiddelbart og uten varsel. 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 benyttes i minibank, hvilket ikke nødvendigvis er den dato 
transaksjonen godkjennes. Svingningene kan være betydelige. 
American Express Valutakurs finnes ved å logge inn på vår 
hjemmeside (www.americanexpress.no/online-kontoinfo), eller 
den kan oppgis via telefon eller e-post.

16. Betaling 
a. Alle Belastninger som fremgår av en Kontoutskrift/faktura, 

forfaller i sin helhet til betaling til American Express i norske 
kroner for den relevante Konto på den dato som er angitt på 
Selskapets månedlige Kontoutskrift/faktura. Unnlatelse av å 
betale hele beløpet ved forfall er å anse som et vesentlig brudd 
på denne Avtalen.

b. Dersom American Express aksepterer betaling foretatt i en 
annen valuta enn norske kroner, vil kurskonverteringen forsinke 
krediteringen av den relevante Konto og videre kunne medføre at 
omregningsgebyr pådras i henhold til punktet “Belastninger i en 
utenlandsk valuta” (Del A Punkt 15).

c. Gebyr kan påløpe ved forsinket betaling, som nærmere fastsatt i 
de Spesielle Vilkår. 

d. Dersom det er avtalt, vil American Express innkreve full betaling 
av alle utestående beløp til American Express i henhold til denne 
Avtalen ved direkte debitering av Selskapets bankkonto på eller 
etter betalingens forfallsdato. Selskapet må utstede ethvert 
dokument og iverksette ethvert tiltak som kreves for å tillate 
direkte debitering. Selskapet må sørge for at det er tilstrekkelige 
midler tilgjengelig på kontoen som skal benyttes for direkte 
debitering, til at American Express kan motta full betaling for alle 
utestående beløp i henhold til denne Avtalen på det tidspunkt 
disse forfaller til betaling. Dersom Selskapet ønsker å avslutte 
ordningen med direkte debitering, må Selskapet innhente skriftlig 
samtykke fra American Express.

e. Betalinger vil bli kreditert den relevante Kontoen når disse er 
mottatt og prosessert av American Express. Hvor lang tid det tar 
før betaling mottas og prosesseres av American Express, avhenger 
av hvilken betalingsmetode, hvilket betalingssystem og hvilken 
betalingsleverandør som benyttes for å gjennomføre betalingen 
til American Express. Selskapet må beregne tilstrekkelig tid til 
at American Express skal kunne motta og prosessere betalingen 
innen forfallsdato. 

f. Aksept av forsinket betaling, delbetaling eller en betaling markert 
som full betaling eller som betaling av et forlik i en tvist, vil ikke 
påvirke eller endre American Express sin rett til å motta full 
betaling i henhold til denne Avtalen eller gjeldende lov.

g. American Express betaler ikke renter på innestående beløp på en 
Konto.

17. Periodiske Belastninger
a. For å unngå at sperring av Kort eller utstedelse av Erstatningskort 

medfører avbrudd i Periodiske Belastninger og leveranser av 
varer og tjenester fra Brukersted eller Selskapets leverandør av 
reisetjenester, må Selskapet kontakte Brukerstedet og oppgi 
informasjon om Erstatningskort eller etablere alternative 
betalingsordninger.
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17. Recurring Charges
a. In order to avoid potential disruption of Recurring Charges and the 

provision of goods or services by the Merchant or Travel Booking 
Provider in the case of a Replacement Card or Card being cancelled, 
You or the Account User may wish to contact the Merchant and 
provide Replacement Card information or make alternate payment 
arrangements. 

b. Recurring Charges may be charged to a Replacement Card 
without notice to You, in which case You and/or, the Cardmember 
(dependent on which liability structure is chosen for the 
Cardmember Account, please see the “Liability for Charges” 
sections of this Agreement (Section A, clause 4 and Section B 
I. clause 3)) are responsible for any such Recurring Charges. 
Please note, however, that we do not provide Replacement Card 
information (such as Card number and Card expiry date) to all 
Merchants or Travel Booking Providers.

c. To stop Recurring Charges being billed to a Card, You or the 
Cardmember must notify the Merchant or Travel Booking Provider 
in writing or such other means as permitted by this Agreement.

18. Insurance
For certain Programmes, You and Cardmembers may benefit from 
insurance taken out by us with third party insurance providers. 
The continuing provision, scope and terms of the insurance 
benefits may be changed or cancelled by us or the third party 
insurance provider at any time during the term of this Agreement. 
We will give You at least sixty (60) days advance notice of any 
detrimental changes to or cancellation of the insurance benefits.

19. Confidentiality
a. All business or professional secrets or other information disclosed 

or supplied by one party to the other party must be kept 
confidential except as necessary for the proper performance of 
the respective Programme(s) or as otherwise expressly provided 
in this Agreement or agreed between us in writing.

b. Any confidential information may be used by either party for any 
purpose or disclosed to any person to the extent that it is public 
knowledge at the time of disclosure through no fault of either 
party or to the extent that the disclosing party is required to 
disclose the confidential information pursuant to unambiguous 
requirements of applicable law or a legally binding order of a 
court or governmental or other authority or regulatory body.

c. Each party shall treat this Agreement as confidential and must 
not disclose any of its content to any third party without the 
other party’s prior written consent unless required by court 
order, applicable law, regulation or any relevant regulatory or 
supervisory authority. 

d. Notwithstanding this clause 19, we shall be entitled to disclose this 
Agreement to a potential purchaser (for example in the event of 
an assignment or business transfer pursuant to the “Assignment” 
section of this Agreement (Section A, clause 29)), subject to us 
entering into a non-disclosure agreement with such purchaser. We 
reserve the right to provide our standard terms and conditions to 
clients or prospective clients including placing those terms and 
conditions on our website.

e. We may transfer any information (including confidential 
information) we hold about You or regarding any Account to our 
Affiliates, including our and their processors and suppliers in 
order to support the operation of the respective Programme(s) 
worldwide or to a third party pursuant to the “Assignment” 

section of this Agreement (Section A, clause 29). We shall impose 
appropriate duties of confidentiality on such companies.

f. We reserve the right, at our sole discretion, to provide information 
regarding You, any Account and payment history to credit 
reference agencies. 

g. The provisions of this clause shall survive for a period of five years 
from termination of this Agreement. 

20. Data Protection 
a. Notwithstanding the confidentiality provisions in this Agreement, 

You understand and agree that we will:
i) disclose information about You, your directors, employees, 

contractors, Programme Administrators, Cardmembers and 
Travel Users to the extent necessary to operate the respective 
Programme(s), to computerised reservation systems, to 
suppliers of goods and/or services, to Travel Booking 
Providers and Travel Service Providers and to our Affiliates 
(and their appointed representatives), within the European 
Union (“EU”) and to countries outside the EU, and receive 
such information from these parties for the operation by 
us of the respective Programme(s) and to follow up on the 
contractual requests by our customers;

ii) disclose information about You, your directors’, employees’, 
contractors’, Programme Administrators’, Cardmembers’ 
and Travel Users’ use of the respective Programme(s) to 
your bank or other payment service providers or payment 
systems selected by You to the extent necessary to permit the 
invoicing of and payment for the respective Programme(s);

iii) use, process, and analyse information about how You, your 
directors, employees, contractors, Programme Administrators, 
Cardmembers and Travel Users use the Programme(s) to 
develop reports that may enable You to maintain effective 
procurement policies, travel policies and procedures. The 
information used to develop these reports may be obtained 
from specified sources such as computerised reservation 
systems, airlines, and other suppliers of goods and/or services 
and from our and our Affiliates’ appointed representatives, 
licensees, agents and suppliers. We use advanced technology 
and well-defined employee practices to help ensure that You 
and your directors’, employees’, contractors’, Programme 
Administrators’, Cardmembers’ and Travel Users’ information 
is processed promptly, accurately and in confidence. We will 
treat these reports as your confidential information under the 
“Confidentiality” section of this Agreement (Section A, clause 
19), and reserve the right to destroy any copies we may have 
of these reports at any time;

iv) keep information about You and your directors, employees, 
contractors, Programme Administrators, Cardmembers and 
Travel Users only for so long as is appropriate for the purposes 
of this Agreement or as required by applicable law; 

v) exchange information about You, your directors, employees, 
contractors, or Programme Administrators with fraud 
prevention agencies (such as the UK Cards Association and 
the CIFAS). If any of these persons gives us false or inaccurate 
information and we suspect fraud, this may be recorded. 
These records may be used by us and other organisations 
to trace debtors, recover debts, prevent fraud, manage the 
person’s accounts or insurance policies and to make decisions 
about offering products such as credit and related services 
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b. Periodiske Belastninger kan belastes et Erstatningskort uten 
varsel til Selskapet, og Selskapet og/eller Firmakortmedlemmene 
(avhengig av hvilken ansvarsstruktur som er valgt for 
Firmakortkontoen som nærmere beskrevet i punktet “Ansvar for 
Belastninger” (Del A Punkt 4 og Del B I Punkt 3)) vil være ansvarlig 
for alle slike Periodiske Belastninger. Selskapet er innforstått med 
at American Express ikke nødvendigvis oppgir opplysninger om 
Erstatningskort (slik som kortnummer og utløpsdato) til alle 
Brukersteder eller Selskapets leverandør av reisetjenester. 

c. For å stanse Periodiske Belastninger fra å bli trukket fra et Kort 
må Selskapet eller Firmakortmedlemmet gi Brukerstedet eller 
Selskapets leverandør av reisetjenester melding i skriftlig eller 
slik annen form som kan være tillatt i denne Avtalen.  

18. Forsikring 
For enkelte Programmer vil Selskapet og Firmakortmedlemmet 
kunne være begunstiget av en reiseforsikring tegnet av 
American Express med en tredjeparts forsikringsleverandør. 
Videre leveranse, omfang og vilkår for slik forsikringsordning 
kan endres eller innstilles av American Express eller tredjeparts 
forsikringsleverandør til enhver tid i løpet av denne Avtalens 
varighet. American Express vil gi Selskapet minst seksti (60) 
dagers forhåndsvarsel for enhver ugunstig endring eller innstilling 
av forsikringsordningen. 

19. Konfidensialitet 
a. Enhver forretnings- og driftshemmelighet eller annen informasjon 

som er gitt eller utlevert fra en part til den annen, må holdes 
konfidensiell, med mindre annet er nødvendig for korrekt 
gjennomføring av de aktuelle Programmene, eller med mindre 
annet er uttrykkelig angitt i denne Avtalen eller i annen skriftlig 
avtale mellom partene. 

b. Konfidensiell informasjon kan benyttes av hver av partene 
til ethvert formål eller utleveres til enhver person i den grad 
informasjonen er offentlig kjent på tidspunktet for utleveringen, 
uten at dette er en av partenes skyld, eller i den grad den 
utleverende part er pålagt å utlevere konfidensiell informasjon i 
henhold til klare krav fra gjeldende lover eller et lovlig bindende 
pålegg fra en domstol eller offentlig myndighet eller annen 
myndighet eller annet kontrollorgan.

c. Hver part skal behandle denne Avtalen som konfidensiell, og 
må ikke utlevere noe av dens innhold til noen tredjepart uten 
den annen parts skriftlige forhåndssamtykke, med mindre slik 
utlevering er pålagt ved rettskjennelse, gjeldende lov, forskrift 
eller regulatorisk- eller tilsynsmyndighet. 

d. Uavhengig av dette punkt 19 skal American Express ha rett til 
å utlevere denne Avtalen til en potensiell kjøper (for eksempel 
ved en potensiell virksomhetsoverdragelse i henhold til punktet 
“Overdragelse” (Del A Punkt 29)), forutsatt at American Express 
inngår en avtale om taushetsplikt med slik kjøper. American 
Express forbeholder seg retten til å utlevere sine standardvilkår 
til klienter eller potensielle klienter, inkludert å gjøre vilkårene 
tilgjengelig på sin Internett-side.

e. American Express kan overføre all informasjon (inkludert 
konfidensiell informasjon) American Express besitter om 
Selskapet, eller om enhver Konto, til American Express’ 
Nærstående, inkludert American Express’ og de Nærståendes 
betalingsbehandlere og leverandører, for å besørge en global 
leveranse og drift av de aktuelle Programmene, eller til en tredjepart 
i henhold til punktet “Overdragelse” (Del A Punkt 29). American 
Express skal pålegge slike selskaper rimelig konfidensialitetsplikt. 

f. American Express forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, 
å levere informasjon vedrørende Selskapet, enhver Konto og 
betalingshistorikk til kredittopplysningsbyråer.

g. Vilkårene i dette punktet skal gjelde i en periode på fem år etter 
opphør av denne Avtalen. 

20. Personvern
a. Uavhengig av konfidensialitetsbestemmelsene i denne Avtalen er 

Selskapet innforstått med og erkjenner at American Express vil:
i) utlevere informasjon om Selskapet, Selskapets ledere, 

ansatte, innleid personell, Programadministrator, 
Firmakortmedlemmer og Reisende, i den grad det er 
nødvendig for å levere eller drifte de aktuelle Programmene, 
til reservasjonssystemer, leverandører av varer og/eller 
tjenester, Selskapets leverandør av reisetjenester og til 
American  Express’ Nærstående (og deres oppnevnte 
representanter) innenfor EU/EØS (heretter EU) og i land 
utenfor EU, og motta slik informasjon fra disse partene for bruk 
av American Express ved drift av de aktuelle Programmene 
og for å følge opp kontraktsmessige forespørsler fra American 
Express’ kunder;

ii) utlevere informasjon om Selskapet, Selskapets ledere, 
ansatte og innleid personell, Programadministratorer, 
Firmakortmedlemmer og Reisende når det gjelder disses 
bruk av de aktuelle Programmene, til Selskapets bank eller 
andre betalingstjenesteleverandører eller betalingssystemer 
valgt av Selskapet, i den grad det er nødvendig for å tillate 
fakturering og betaling av de aktuelle Programmene; 

iii) bruke, behandle og analysere informasjon om hvordan 
Selskapet, Selskapets ledere, ansatte, innleid personell, 
Programadministratorer, Firmakortmedlemmer og Reisende 
bruker Programmene for å utarbeide rapporter som kan gi 
Selskapet mulighet til å utarbeide effektive prosedyrer og 
retningslinjer for anskaffelser og reiser. Informasjonen som 
benyttes til å utarbeide disse rapportene, kan innhentes fra 
spesifiserte kilder som eksempelvis reservasjonssystemer, 
flyselskaper og andre leverandører av varer og/eller 
tjenester, og fra American Express’ og American Express’ 
Nærståendes utnevnte representanter, lisenstakere, agenter 
og leverandører. American Express benytter avansert 
teknologi og veldefinerte retningslinjer for ansatte for 
å sikre at informasjon om Selskapet, Selskapets ledere, 
ansatte og innleid personell, Programadministratorer, 
Firmakortmedlemmer og Reisende blir behandlet korrekt, 
riktig og konfidensielt. American Express vil behandle 
slike rapporter som Selskapets konfidensielle informasjon i 
henhold til punktet “Konfidensialitet” (Del A Punkt 19), og 
forbeholder seg retten til å ødelegge enhver kopi American 
Express er i besittelse av til enhver tid; 

iv) beholde informasjon om Selskapet, Selskapets ledere, 
ansatte, innleid personell, Programadministratorer, 
Firmakortmedlemmer og Reisende kun så lenge som det er 
nødvendig for denne Avtales formål, eller som pålagt ved lov;

v) utveksle informasjon om Selskapet, Selskapets ledere, 
ansatte, innleid personell, Programadministratorer og 
Firmakortmedlemmer med organer som arbeider med å 
forhindre bedrageri. Dersom noen av disse personene gir 
American Express feilaktig eller uriktig informasjon og 
American Express mistenker bedrageri, kan dette bli lagret. 
Slike opplysninger kan bli benyttet av American Express 
eller andre organisasjoner for å spore skyldnere, innkreve 
gjeld, forhindre bedrageri, administrere personens Konti 
eller forsikringer og for å treffe beslutninger vedrørende 
tilbud om produkter og tjenester, som kredittjenester 
og relaterte tjenester samt andre forsikringsprodukter, 
til personen eller til enhver annen part med finansiell 
tilknytning til personen; og
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and other insurance products to such person or any other 
party with a financial association with the person; and

vi) undertake all the above both within and outside the EU. 
This includes processing your, your directors’, employees’, 
contractors’, Programme Administrators’, Cardmembers’ and 
Travel Users’ information in the United States of America and 
other countries outside the EU in which data protection laws 
are not as comprehensive as in the EU. We undertake that we 
have taken and will always take appropriate steps to ensure 
your, your directors’, employees’, contractors’, Programme 
Administrators’, Cardmembers’ and Travel Users’ information 
will have the same protection in the United States of America 
and the other countries outside the EU as such information 
would have within the EU.

b. You must obtain the unambiguous, specific and informed consent 
of all Programme Administrators, Cardmembers and Travel Users 
and other directors, employees and contractors to the use of their 
personal data as set out above except where these persons have 
already provided their consent directly to us, for example, by 
agreeing to the Cardmember Terms for Corporate Card Programme 
or through consents on forms they may execute and submit to us 
in connection with the respective Programme(s). 

c. You agree:
i) to ensure that the transmission of data to us by You, especially 

for creation of reports pursuant to this clause complies with 
all applicable laws, especially data protection laws in the EU, 
and that You are entitled to such transmission.

ii) to use the reports You receive from us in accordance with 
this clause exclusively in compliance with all applicable laws, 
especially data protection laws in the EU.

21. Communications with You and the Programme Administrator
a. Communications will be provided or made available by post, 

electronically, e-mail, SMS, insertion of the relevant note in the 
Statement (or Statement insert) or via the Online Service (or 
through links on webpages accessible via the Online Service). 

b. We may communicate with You through a Programme 
Administrator by telephone, post, electronically, e-mail, SMS, 
insertion of the relevant note in the Statement or via the Online 
Service (or through links on webpages accessible via the service) 
that we may establish from time to time. A Communication to a 
Programme Administrator will be deemed to be a Communication 
from us to You. 

c. In relation to the Corporate Card Programme, we may communicate 
with a Cardmember through a Programme Administrator. You 
must ensure that Communications from or to a Cardmember via 
the Programme Administrator are forwarded immediately to us 
or the relevant Cardmember respectively. 

d. We shall treat any requests, instructions or notices from the 
Programme Administrator in connection with the Programme, 
the Accounts, and the Agreement (whether by email, the Online 
Service, post, fax or otherwise) as a request, instruction or 
notice from You. You agree to be bound by any such requests, 
instructions or notices made to us by a Programme Administrator. 
You shall ensure that all Programme Administrators comply with 
their obligations hereunder. 

e. You must keep us up to date with your and any Programme 
Administrators’ names, email addresses, postal mailing addresses 
and phone numbers and other contact details for delivering 

Communications under this Agreement. Where there is a new 
Programme Administrator You shall certify the designation of such 
Programme Administrator in writing. 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.

f. If we have been unable to deliver any Communication for 
reasons that are attributable to You or a Communication has been 
returned after attempting to deliver it via an address or telephone 
number previously advised to us, we will consider You to be in 
material breach of this Agreement and may stop attempting to 
send Communications to You 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. All electronic Communications that we make available including 
Statements will be deemed to be received on the day that we send 
the notification by e-mail or post the Communication online even 
if You do not access the Communication on that day. 

h. You must inform us of any changes to other information previously 
provided to us, particularly the information on Application Forms. 

22. Your Representations, Warranties and Undertakings 
In relation to all Cards, You represent, warrant and undertake that 
You will use the Accounts only for your business purposes and will 
instruct Account Users to do so. 

23. Limitation of Our Liability
a. Nothing in this Agreement shall limit or exclude any liability of 

any 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 23. (a) above, we will not be responsible or liable to 

You or any third party for any loss or damage arising, whether in 
contract, tort (including negligence) or otherwise in relation to:
i) delay or failure by a Merchant, a Travel Booking Provider or 

a Travel Service Provider to accept a Card, the imposition 
by a Merchant or by the Travel Booking Provider or a Travel 
Service Provider of conditions on the use of the Card or the 
manner of a Merchant’s or of the Travel Booking Provider’s 
or a Travel Service Provider’s acceptance or non-acceptance 
of the Card;

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

iii) Travel Arrangements charged to a Business Travel Account, 
including any dispute with the Travel Booking Provider or a 
Travel Service Provider about Travel Arrangements or any 
failure to provide them; 

iv) failure to carry out our obligations under this Agreement (or 
the Cardmember Terms for the Corporate Card Programme) 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;

v) our declining to approve any Business Travel Account 
transaction for any reason that is set out in the “Charge 
Approval” section of the Agreement (Section A, clause 6); or
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vi) foreta alt det ovennevnte både innenfor og utenfor EU. Dette 
innebærer å behandle informasjon om Selskapet, Selskapets 
ledere, ansatte og innleid personell, Programadministratorer, 
Firmakortmedlemmer og Reisende i USA og andre land 
utenfor EU hvor lovene vedrørende personvern ikke er like 
omfattende som i EU. American Express forsikrer at selskapet 
har iverksatt og alltid vil iverksette nødvendige tiltak for å 
sikre at informasjon om Selskapet, Selskapets ledere, ansatte 
og leverandører, innleid personell, Programadministratorer, 
Firmakortmedlemmer og Reisende vil ha samme vern i USA 
og andre land utenfor EU som slik informasjon ville hatt 
innenfor EU. 

b. Selskapet må innhente entydige, uttrykkelige og informerte 
samtykker fra alle Programadministratorer, Firmakortmedlemmer 
og Reisende, andre ledere, ansatte og innleid personell når det 
gjelder bruk av disses personopplysninger som beskrevet ovenfor, 
unntatt der disse personene allerede har gitt sitt samtykke 
direkte til American Express, for eksempel ved å samtykke til 
Firmakortmedlemsvilkårene for Corporate Card Programmet 
eller gjennom samtykke på skjemaer disse har fylt ut og sendt til 
American Express med de aktuelle Programmene. 

c. Selskapet aksepterer:
i) å sikre at oversendelsen av informasjon til American Express 

fra Selskapet, spesielt i forbindelse med utarbeidelse av 
rapporter i henhold til dette punktet, er i overensstemmelse 
med alle gjeldende lover, særlig personvernlover innenfor 
EU, og at Selskapet er berettiget til å foreta slik oversendelse. 

ii) å benytte rapportene Selskapet mottar fra American Express, 
i samsvar med dette punktet og i overensstemmelse med alle 
gjeldende lover, særlig personvernlover innenfor EU.

21. Meldinger mellom Selskapet og Programadministrator
a. Meldinger kan leveres eller gjøres tilgjengelige via post, e-post, 

SMS, noter i Kontoutskrift/faktura eller via @Work Online Service 
(eller linker på Internett-sider som er tilgjengelige via Online 
Service).

b. American Express kan kommunisere med Selskapet gjennom 
en Programadministrator via telefon, post, e-post, SMS, noter 
i Kontoutskrift/faktura eller via Online Service (eller linker på 
Internett-sider som er tilgjengelige via Online Service) som 
American Express kan etablere fra tid til annen. En Melding til 
en Programadministrator vil anses som en Melding fra American 
Express til Selskapet. 

c. Når det gjelder Corporate Card Programmet, kan American 
Express kommunisere med Firmakortmedlemmer gjennom 
en Programadministrator. Selskapet må sørge for at Meldinger 
fra eller til Firmakortmedlemmer via Programadministrator 
umiddelbart blir videresendt til American Express eller til det 
relevante Firmakortmedlemmet.

d. American Express kan betrakte enhver forespørsel, instruksjon 
eller melding fra Programadministrator som gjelder Programmet, 
Kontoen og Avtalen (enten via e-post, Online Service, post, faks 
eller på annen måte), som en forespørsel, instruksjon eller melding 
fra Selskapet. Selskapet aksepterer å være bundet av enhver 
slik forespørsel, instruksjon eller melding til American Express 
fra en Programadministrator. Selskapet skal sørge for at alle 
Programadministratorer overholder sine forpliktelser i henhold 
til denne Avtalen. 

e. Selskapet må holde American Express oppdatert om Selskapets 
og enhver Programadministrators navn, e-postadresse, 
postadresse og telefonnummer og annen kontaktinformasjon 
for å levere Meldinger i henhold til denne Avtalen. Dersom det 
er en ny Programadministrator, skal Selskapet skriftlig bekrefte 
oppnevnelsen av slik Programadministrator. American Express 

skal ikke være ansvarlig for noe gebyr eller Belastning eller noen 
annen skade Selskapet lider dersom Selskapet unnlater å informere 
American Express om noen endring av slik kontaktinformasjon.

f. Dersom American Express ikke får levert en Melding på grunn av 
forhold Selskapet er ansvarlig for, eller en Melding har blitt returnert 
etter forsøk på leveranse til en adresse eller et telefonnummer 
som American Express tidligere har fått oppgitt, vil American 
Express anse Selskapet for vesentlig å ha misligholdt Avtalen og 
kan stoppe videre forsøk på å sende Meldinger til Selskapet inntil 
American Express mottar korrekt kontaktinformasjon. American 
Express’ handlinger eller unnlatelser begrenser ikke Selskapets 
ansvar i henhold til denne Avtalen. Enhver leveranse til adressen 
sist oppgitt til American Express, anses for å ha blitt levert til 
Selskapet. 

g. Alle elektroniske Meldinger American Express gjør tilgjengelig, 
inkludert Kontoutskrift/faktura, vil anses å være mottatt på den 
dato American Express sendte meldingen via e-post eller gjorde 
Meldingen tilgjengelig online, uavhengig av om Selskapet gjør seg 
kjent med Meldingen på den dato.

h. Selskapet må informere American Express om enhver endring i 
annen informasjon som tidligere er levert til American Express, 
særlig informasjonen angitt i Søknadsskjema. 

22. Selskapets inneståelser og garantier
I forhold til alle Kort garanterer Selskapet at Selskapet bare vil 
benytte Kontoene til Selskapets forretningsformål, og at Selskapet 
vil instruere Kontobrukere til å gjøre det samme.

23. Begrensinger i American Express’ ansvar
a. Ingenting i denne Avtalen skal begrense eller avskjære noen av 

partenes ansvar: 
i) for dødsfall eller skade på person forårsaket ved uaktsom 

adferd fra en part eller dennes ansatte, agenter eller 
underleverandører;

ii) for enhver form for svindel eller bedrageri; og 
iii) i den grad en slik ansvarsbegrensning ikke vil være tillatt etter 

gjeldende lov.
b. Med unntak av det som er fastsatt i punkt a) ovenfor, er American 

Express ikke ansvarlig overfor Selskapet eller noen tredjepart 
for noe tap eller noen skade som oppstår, verken i eller utenfor 
kontrakt (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte, i relasjon til:
i) et Brukersteds eller en reisetjenesteleverandørs forsinkede 

eller manglende godkjenning av et Kort, eller deres ileggelse 
av særlige vilkår for bruk av Kortet eller deres fremgangsmåte 
for aksept eller ikke-aksept av et Kort;

ii) varer og/eller tjenester kjøpt med et Kort, herunder levering 
eller manglende levering;

iii) reisebestillinger belastet til en Reisekonto/Business Travel 
Account, inkludert enhver tvist med Selskapets leverandør av 
reisetjenester eller unnlatelse av å levere slik Reisebestilling;

iv) manglende oppfyllelse av American Express’ forpliktelser etter 
denne Avtalen (eller Firmakortmedlemsvilkårene for Corporate 
Card Programmet) dersom slik unnlatelse er forårsaket av en 
tredjepart eller av en hendelse utenfor American Express’ 
rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, en 
systemfeil, databehandlingsfeil, arbeidskonflikt eller andre 
forhold utenfor American Express’ kontroll;

v) avslag fra American Express på å godkjenne en transaksjon på 
en Reisekonto/Business Travel Account med begrunnelse i et 
av forholdene angitt i punktet “Godkjenning av Belastning” 
(Del A Punkt 6); eller

vi) nøyaktigheten, fullstendigheten eller tilstrekkeligheten 
for skatt- og avgiftsformål av merverdiavgiftsrelatert 
informasjon levert av Brukerstedet som American Express 
kan gjøre tilgjengelig for Selskapet i forbindelse med 
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vi) the accuracy, completeness or sufficiency for tax and 
legal compliance purposes of VAT related data supplied by 
Merchants which we may make available to You in relation 
to Charges. (We do, however, warrant that such VAT related 
data we make available to You is as supplied by the Merchant 
to us). 

c. Subject to Section A, clause 23(a), we will not be responsible or 
liable to You or any third party under any circumstances for any:
i) loss of profit, interest, goodwill, business opportunity, 

business, revenue or anticipated savings;
ii) losses related to damage to the reputation of any member of 

your Company, howsoever caused; 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. Cancellation and Termination
a. You may terminate this Agreement or cancel any Card, the Master 

Account or any Account at any time on thirty (30) days’ written 
notice to us. If You do so, You shall pay all amounts owing on 
the Master Account or Account and stop all use of the Account 
(including all Card Accounts and Cardmember Accounts) and 
instruct the Account Users to stop the use of the Accounts and 
to destroy any Cards. 

b. You will indemnify us against all actions, proceedings, claims and 
demands arising out of or in connection with any claim against 
us in respect of any cancellation of a Card or Account that You 
have requested.

c. We may terminate this Agreement or cancel any Card, the Master 
Account or any Account on thirty (30) days’ written notice to You.

d. We may terminate this Agreement or cancel any Card, the Master 
Account or any Account immediately upon notice to You:
i) in the event of your failure to comply with any of your 

obligations under this Agreement, including, but not limited 
to, failure to ensure payment is made to us when it is due, 
any form of payment is returned or not honoured in full; or 

ii)  in the event that we deem levels of fraud or credit risk to be 
unacceptable to us. 

If we take such action, You are still required to pay all amounts 
owing on the Master Account and any Account to us. 

e. We may consider You to be in material breach of this Agreement if: 
(i) any statement made by You to us in connection with an Account 
was false or misleading; (ii) You breach any other agreement You 
have with us or with any of our Affiliates; (iii) if insolvency or other 
creditor proceedings are threatened or initiated against You or; (iv) 
we have any reason to believe that You may not be creditworthy. 

f. If this Agreement is terminated for any reason, You must pay all 
outstanding Charges and any other amounts You owe us under this 
Agreement, including unbilled Charges immediately. 

g. In relation to the Corporate Card Programme, Cardmember 
Accounts terminate automatically upon termination of this 
Agreement. It is your responsibility to inform Cardmembers of 
the termination of this Agreement. If, for any reason whatsoever, 
a Cardmember Account may not be terminated by us with effect 
from the termination of this Agreement, the termination of this 
Agreement shall not be effective until such time as all Cardmember 
Accounts have been terminated. 

h. In relation to any Cash Advance facility permitted by us and 
provided to Cardmembers at your request, You may ask us to 
terminate that facility for any or all Cardmembers immediately. 
Any amount of cash withdrawn on any Cardmember Account 
where the Cash Advance facility has been terminated by us at your 
request will be repayable immediately. It is your responsibility 
to inform Cardmembers of the termination of any Cash Advance 
facility.

i. We may inform Merchants where a Card is no longer valid. 
j. Your liability under this clause survives termination of this 

Agreement. 
25. Set-Off

Where You are under any obligation to us or any of our Affiliates 
under a separate agreement, we will be entitled to set off an 
amount equal to the amount of such obligation against amounts 
owed by us to You under this Agreement irrespective of the 
currency of the relevant amounts.

26. No Waiver
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.

27. Severability 
If any term or condition of this Agreement conflicts with any 
applicable law or regulation, that provision will be deemed to 
be amended or deleted so as to be consistent with applicable 
law or regulation in a manner closest to the intent of the original 
provision of this Agreement.

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

Account or Account in relation to a claim against a third party 
such as a Merchant, Travel Booking Provider or Travel Service 
Provider, You shall automatically be deemed to have assigned 
and transferred to us any related rights and claims (excluding tort 
claims) that You have against any third party for an amount equal 
to the amount we credited to the Account. You hereby give consent 
in advance to such assignment, without any further notification 
being required. 

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

c. You must provide all reasonable assistance to us if we decide 
to pursue a third party for the amount credited. This includes, 
without limitation, signing any documents and providing any 
information that we may require. Crediting the Master Account 
or Account on any occasion does not obligate us to do so again.

29. Assignment
a) We may assign, transfer, sub-contract or sell our rights, 

benefits or obligations under this Agreement at any time 
to any of our Affiliates or to an unaffiliated third party (a 
“Transfer”) and You consent to this without us having 
to notify You. You shall cooperate in the execution of a 
Transfer upon written request by us.

b) You may not assign, charge or otherwise transfer or 
purport to assign, charge or otherwise transfer your rights 
or obligations under this Agreement or any interest in this 
Agreement, without our prior written consent, and any 
purported assignment, charge or transfer in violation of 
this clause shall be void.
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Belastninger. (American Express garanterer imidlertid at 
den merverdiavgiftsrelaterte informasjonen American 
Express gjør tilgjengelig for Selskapet, er slik som levert fra 
brukerstedet til American Express.) 

c. Med unntak av det som er fastsatt i punkt a) ovenfor, er 
American Express ikke under noen omstendighet ansvarlig 
overfor Selskapet eller noen tredjepart for:
i) tap av fortjeneste, renter, goodwill, forretningsmuligheter, 

forretninger, inntekter eller forventede besparelser;
ii) tap relater til skade på renommé for personer tilknyttet 

Selskapet, uansett årsak; eller
iii) indirekte tap, skader eller erstatning for ikke-økonomisk tap 

(oppreisning)
selv om slike tap eller skader var forutsigbare, og uavhengig av om 
en part har blitt advart om muligheten for at slike tap var forutsett 
av den annen part eller enhver tredjepart.

24. Oppsigelse og heving
a. Selskapet kan si opp denne Avtalen eller kansellere ethvert Kort, 

enhver Hovedkonto eller Konto til enhver tid med tretti (30) dagers 
skriftlig varsel til American Express. Dersom Selskapet gjør dette, 
skal Selskapet betale alle skyldige beløp på Hovedkontoen eller 
Kontoen, stoppe all bruk av Kontoen (inkludert alle Kortkontoer) 
og instruere Kontobrukerne om å stoppe bruk av Kontoen og 
makulere ethvert Kort.

b. Selskapet vil holde American Express skadesløs mot enhver 
fordring, krav, tvist eller rettsprosess som følge av eller i forbindelse 
med ethvert krav mot American Express i tilknytning til enhver 
kansellering av et Kort eller Konto etter forespørsel fra Selskapet.

c. American Express kan si opp denne Avtalen eller kansellere 
ethvert Kort, enhver Hovedkonto eller Konto med tretti (30) dagers 
skriftlig varsel til Selskapet. 

d. American Express kan si opp denne Avtalen eller kansellere 
ethvert Kort, enhver Hovedkonto eller  Konto med umiddelbar 
virkning ved varsel til Selskapet dersom:
i) Selskapet unnlater å overholde sine forpliktelser etter denne 

Avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, unnlatelse av å 
sørge for at betaling til American Express er gjennomført ved 
forfall; eller

ii) American Express oppfatter bedrageri- eller kredittrisikoen 
for å være uakseptabel. 

Dersom American Express foretar en slik handling, er Selskapet 
fortsatt forpliktet til å betale alle skyldige beløp på Hovedkontoen 
og enhver Konto til American Express. 

e. American Express kan anse Selskapet for å være i vesentlig 
mislighold av denne Avtalen dersom: (i) en uttalelse fra 
Selskapet til American Express i forbindelse med en Konto 
var uriktig eller villedende; (ii) Selskapet misligholder 
noen annen avtale Selskapet har inngått med American 
Express eller med noen av American Express’ Nærstående;  
(iii) insolvensbehandling eller andre tvangsinndrivelseshandlinger 
er initiert eller truet med overfor Selskapet; eller (iv) American 
Express har grunn til å tro at Selskapet ikke er kredittverdig.

f. Dersom denne Avtalen blir sagt opp, uavhengig av grunn, må 
Selskapet umiddelbart betale alle utestående Belastninger og 
ethvert annet beløp Selskapet skylder American Express i henhold 
til denne Avtalen, inkludert ufakturerte Belastninger. 

g. Når det gjelder Corporate Card Programmet, opphører 
Firmakortkontoen automatisk ved opphør av denne Avtalen. 
Det er Selskapets ansvar å informere Firmakortmedlemmer om 
opphør av denne Avtalen.  Dersom en Firmakortkonto ikke kan 
sies opp med virkning fra opphøret av denne Avtalen, uavhengig 
av grunn, skal opphøret av denne Avtalen ikke ha virkning før alle 
Firmakortkontoer har opphørt. 

h. Når det gjelder enhver ordning for Kontantuttak som er godkjent av  
American Express og gjort tilgjengelig for Firmakortmedlemmer, 
kan Selskapet anmode American Express om å avslutte ordningen 
for enhver eller alle Firmakortmedlemmer umiddelbart. Ethvert 
kontantbeløp tatt ut på en Firmakortkonto etter at ordningen 
for Kontantuttak har blitt avsluttet av American Express etter 
forespørsel fra Selskapet, skal tilbakebetales umiddelbart. Det 
er Selskapets ansvar å informere Firmakortmedlemmene om 
avviklingen av ordningen for Kontantuttak.

i. American Express kan informere Brukerstedet når et Kort ikke 
lenger er gyldig.

j. Selskapets ansvar under dette punktet er fremdeles gyldig ved 
opphør av denne Avtalen. 

25. Motregning
Der Selskapet er forpliktet overfor American Express eller noen 
av American Express’ Nærstående i henhold til separat avtale, 
vil American Express være berettiget til å motregne et beløp 
tilsvarende beløpet av slik forpliktelse mot ethvert beløp American 
Express skylder Selskapet i henhold til denne Avtalen, uavhengig 
av det aktuelle beløpets valuta.

26. Manglende håndhevelse av rettigheter 
Dersom American Express unnlater å utøve noen av sine 
rettigheter i henhold til denne Avtalen, skal dette ikke innebære 
at American Express på noen måte har frafalt sine rettigheter, og 
det skal ikke forhindre American Express fra å utøve disse på et 
senere tidspunkt. 

27. Ugyldighet 
Dersom noen vilkår i denne Avtalen er i strid med gjeldende lov 
eller forskrift, skal de aktuelle vilkårene anses å være endret eller 
slettet slik at de blir i samsvar med gjeldende lov eller forskrift 
på den måten som ligger nærmest meningen med den originale 
bestemmelsen i denne Avtalen. 

28. Overdragelse av krav
a. Dersom American Express godskriver en Hovedkonto i forbindelse 

med et krav mot en tredjepart, som for eksempel et Brukersted 
eller Selskapets leverandør av reisetjenester (og selv om American 
Express ikke har noen forpliktelse til å gjøre dette), skal Selskapet 
automatisk anses for å ha overdratt til American Express alle 
relaterte rettigheter og krav (unntatt skadeserstatningskrav) som 
Selskapet har mot enhver tredjepart for et beløp tilsvarende det 
beløp American Express har godskrevet Kontoen. Selskapet gir 
herved forhåndssamtykke til slik automatisk overdragelse, uten 
at noen ytterligere melding er nødvendig. 

b. Etter at American Express har godskrevet en Konto, kan Selskapet 
ikke forfølge noe krav mot eller kreve refusjon fra noen tredjepart 
for det beløpet American Express har godskrevet Kontoen. 

c. Selskapet må gi all rimelig bistand til American Express dersom 
American Express beslutter å forfølge en tredjepart for det beløp 
som er godskrevet. Dette omfatter, uten begrensning, signering 
av ethvert dokument eller levering av enhver informasjon som 
American Express krever. Godskriving av en Hovedkonto eller 
Konto ved en anledning, forplikter ikke American Express til å 
gjøre dette igjen. 

29. Overdragelse
a. American Express kan i henhold til denne Avtalen til ethvert 

tidspunkt tildele, overdra eller selge sine rettigheter, fordeler eller 
forpliktelser til enhver av American Express’ Nærstående eller til 
en uavhengig tredjepart (“Overdragelse”). Selskapet samtykker 
til enhver Overdragelse uten at American Express må gi melding 
til Selskapet. Selskapet skal samarbeide ved gjennomføringen av 
en Overdragelse etter skriftlig forespørsel fra American Express. 
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30. Rights of Third Parties
This Agreement shall be for the benefit of and binding upon both 
us and You and our and your respective successors and assigns. 
This Agreement shall not confer any rights upon any company or 
person not directly party to the Agreement.

31. Changes to this Agreement 
a. We may change any terms of this Agreement including any fees 

and charges applicable to any Accounts and introduce new fees 
and charges from time to time. We will give You at least thirty 
(30) days’ prior notice of any change. You will be deemed to have 
accepted any changes notified to You if You or Cardmembers 
continue to use any Card, the Master Account or Account to which 
the changes relate. 

b. Corporate Card Only - We may change Cardmember Terms 
in accordance with its terms and we will notify You and the 
Cardmember accordingly. You shall remain liable for all Charges 
notwithstanding such changes in accordance with the “Liability 
for Charges” section of this Agreement (Section A, clause 4 and 
Section B I. clause 3). 

32. Use of Corporate Opt-out
You acknowledge and agree that You are not a consumer and 
that You will use and procure that Account Users only use Cards 
or Accounts solely for business purposes. You agree that, to the 
fullest extent permitted by applicable law, any provisions of law 
that may otherwise be deemed applicable to this Agreement but 
that may be disapplied or applied differently to non-consumers 
will be so disapplied or applied differently. This includes, without 
limitation, the FCA §§ 8, 14a, 15, 16(2) second subsection, 18-21, 
24a, 24(4), 28-30, 33a, 35-37, 40, 45, 46a-47, 48a-50, 51b, 54a, 54b, 
56, 56b, 57-74 and the Right of Cancellation Act (Angrerettsloven) 
§§ 9a and 22a-g, which You agree are disapplied to the fullest 
extent permitted by the PSRs and replaced by the provisions 
of this Agreement. As a result, the provisions of the FCA which 
provide protection to consumers in relation to matters including 
charges that can be applied for use of a payment service, 
protections in respect of unauthorised transactions, refunds for 
certain payments, revocation of payment orders and the failed 
or defective execution of payment transactions will not apply 
to You. A Cardmember may be regarded as a consumer and 
the terms and conditions applicable to a Cardmember may be 
different than those applicable to the Company. Irrespective of 
the foregoing, the Company shall be responsible according to the 
terms and conditions as described herein. Furthermore, should a 
Cardmember›s responsibility for Charges in accordance with this 
Agreement or the Cardmember Terms be limited by mandatory 
law, the Company shall be liable for such Charges regardless of 
the liability option indicated in the Programme Application Form. 

33. Applicable Law and Jurisdiction
a. This Agreement and any contractual or non-contractual obligations 

arising out of or in relation to this Agreement shall be governed by 
and construed in accordance with the laws of Norway.

b. The courts of Oslo, Norway, will have exclusive jurisdiction over 
all disputes arising out of or in relation to this Agreement and 
each party waives any objection which it may have at any time 
to the laying of venue of any proceedings brought in any such 
court and agrees not to claim that such proceedings have been 
brought in an inconvenient forum or that such court does not 
have jurisdiction over it. For the avoidance of doubt, where You 

have liability under this Agreement, we may conduct collection 
proceedings in any jurisdiction in which You or a Cardmember, 
may be present or resident.

c. If, proceedings between American Express and a Cardmember or 
other Account Users are validly brought before any other court 
than Oslo, Norway, then American Express shall also be entitled, 
but not obliged, to bring any related proceedings under this 
agreement before such court. 

34. Taxes, Duties and Exchange Control 
a. You are responsible for ensuring compliance with all exchange 

control regulations and other applicable laws and regulations if 
they apply to any use of a Card or Account or any transactions 
between us and You under this Agreement.

b. You must pay any government tax, duty or other amount imposed 
by applicable law in respect of any Charge or use of any Card or 
Account. 

35. Miscellaneous
a. This Agreement replaces all prior terms and conditions with 

regard to the respective Programme subject to the “Changes to 
this Agreement” section of this Agreement (Section A, clause 31).

b. If there is an inconsistency between the General Terms and the 
Specific Terms, then the Specific Terms will apply.

c. Any provision of this Agreement which is expressly or implicitly 
intended to survive termination shall do so and continue in full 
force and effect. 

B. SPECIFIC TERMS
I. Corporate Card 
1. Establishment of Accounts and Card Issuance
a. You can provide us with details of all proposed Cardmembers. 

We may consider any individual notified to us by a Programme 
Administrator as approved by You to hold and use a Corporate 
Card.

b. You must ensure that a Cardmember Application Form is completed 
and any application procedures notified by us are followed by each 
proposed Cardmember. You must provide each Cardmember with 
a copy of the current Cardmember Terms and any related material 
provided by us when completing the Cardmember Application 
Form and ask them to retain for their records. 

2. Use of Cards and Accounts
a. The Cardmember is the only person entitled to use the Corporate Card 

bearing his or her name and the corresponding Cardmember Account  
and Codes. 

b. Upon request and exclusively for the purpose of the operation 
by us of the respective Programme(s), You must provide us with 
all information available to You concerning the whereabouts of 
a Cardmember and his or her address and obtain to this effect 
approval of the Cardmember in accordance with data protection 
law. You must co-operate with us in any investigation concerning 
the use of the Corporate Card or the collection of Charges from 
Corporate Card Cardmembers. This provision will continue in force 
after the Corporate Card is cancelled and after this Agreement is 
terminated.

c. The Express Cash service allows Cardmembers to withdraw cash 
from ATMs displaying the American Express® logo. 

d. You may ask us to block the Cash Advance facility, cash facility, 
Express Cash or any other form of cash withdrawal for all Cards 
under an Account at any time. If You do, Cardmembers will not 
be able to withdraw cash using the Card. 
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b. Selskapet kan ikke overføre, pantsette eller på annen måte overdra 
eller la det se ut som at Selskapet overdrar rettigheter eller 
forpliktelser i henhold til denne Avtalen, uten American Express’ 
skriftlige forhåndssamtykke. Enhver form for overdragelse i strid 
med dette punktet, skal være ugyldig. 

30. Tredjeparters rettigheter
Denne Avtalen skal være til fordel for og bindende for både 
American Express og Selskapet og partenes respektive 
rettsetterfølgere. Denne Avtalen skal ikke gi noen rettigheter til 
noen fysisk eller juridisk person som ikke er direkte part i Avtalen. 

31. Endringer av denne Avtalen
a. American Express kan endre ethvert vilkår i denne Avtalen, 

inkludert ethvert gebyr og enhver avgift gjeldende for enhver 
Konto, eller introdusere nye gebyrer og avgifter til enhver 
tid. American Express vil gi Selskapet minst tretti (30) dagers 
forhåndsvarsel om enhver endring. Selskapet vil anses for å ha 
akseptert enhver endring Selskapet har fått melding om, dersom 
Selskapet eller et Firmakortmedlem fortsetter å bruke et Kort, en 
Hovedkonto eller Konto som endringene relaterer seg til. 

b. Kun for Corporate Card — American Express kan endre 
Firmakortmedlemsvilkårene i samsvar med dets vilkår, og 
American Express vil gi Selskapet og Firmakortmedlemmet 
melding deretter. Selskapet skal forbli ansvarlig for alle 
Belastninger, uavhengig av slike endringer, i samsvar med punktet 
“Ansvar for Belastninger” (Del A Punkt 4 og Del B I Punkt 3).

32. Fravikelse av bestemmelser for beskyttelse av forbrukere
Selskapet erkjenner og aksepterer at Selskapet ikke er en 
forbruker, og at Selskapet vil bruke, og sørge for at Kontobruker 
vil bruke, Kort og Konti utelukkende for forretningsformål. 
Selskapet aksepterer at i den grad det er tillatt etter gjeldende 
lov, skal enhver lovbestemmelse som ellers kan anses å gjelde 
for denne Avtalen, men som kan fravikes eller anvendes 
annerledes for en ikke-forbruker, anses fraveket. Dette omfatter, 
men er ikke begrenset til, Finansavtaleloven §§8, 14a, 15, 16(2) 
andre led, 18-21, 24 a, 24 (4), 28-30, 33a, 35-37, 40, 45, 46a-47, 
48a-50,51b, 54a, 54b, 56, 56b, 57-74 og Angrerettloven §§ 9a og 
22a-g. Selskapet aksepterer at disse reglene er fraveket fullt ut 
slik dette er tillatt etter Finansavtaleloven, og at de er erstattet 
med bestemmelsene i denne Avtalen. Som et resultat av dette 
vil ikke bestemmelsene i Finansavtaleloven som oppstiller 
vern for forbrukere, i forbindelse med forhold som gebyrer 
som kan gjelde for bruk av betalingstjenester, beskyttelse 
mot uautoriserte betalinger, refusjon for enkelte betalinger, 
tilbakekalling av betalingsordre og feilaktige eller mislykkede 
betalingstransaksjoner, gjelde for Selskapet. Et Firmakortmedlem 
kan potensielt anses som en forbruker, og vilkårene som gjelder 
for Firmakortmedlemmer, kan være annerledes enn de som 
gjelder for Selskapet. Uavhengig av dette skal Selskapet være 
ansvarlig i henhold til vilkårene og bestemmelsene angitt i denne 
Avtalen. Dersom et Firmakortmedlems ansvar for Belastninger i 
henhold til denne Avtalen eller Firmakortmedlemsvilkårene er 
begrenset av ufravikelig lov, vil Selskapet være ansvarlig for slike 
belastninger uavhengig av hvilket ansvarsalternativ som er angitt 
i Firmasøknaden.

33. Gjeldende lovvalg og jurisdiksjon
a. Denne Avtalen og enhver kontraktsmessig eller ikke-

kontraktsmessig forpliktelse som oppstår ut i fra eller i tilknytning 
til denne Avtalen, skal være regulert av og tolkes i samsvar med 
norsk rett. 

b. Domstolen i Oslo i Norge skal ha eksklusiv jurisdiksjon over alle 
tvister som oppstår ut i fra eller i tilknytning til denne Avtalen, og 
hver av partene fraskriver seg enhver nåværende eller fremtidig 

innvending parten måtte ha til stedet for ethvert søksmål, og godtar 
å ikke hevde at slikt søksmål har blitt reist ved feil domstol ut fra 
rettslige prinsipper som “forum inconvenience”, eller på annen 
måte hevde at slik domstol ikke har jurisdiksjon. For å unngå tvil, 
der Selskapet har ansvar i henhold til denne Avtalen, kan American 
Express gjennomføre inkasso og tvangsinndrivelse i enhver 
jurisdiksjon der Selskapet eller et Firmakortmedlem oppholder 
seg, er bosatt eller har relevante formuesverdier. Dersom søksmål 
mellom American Express og et Firmakortmedlem eller annen 
Kontobruker er gyldig anlagt ved en annen domstol enn Oslo i 
Norge, skal American Express også ha rett, men ikke plikt, til å 
anlegge relaterte søksmål i henhold til denne Avtalen ved slik 
domstol.  

34. Skatter, avgifter og valutakontroll
a. Selskapet er ansvarlig for å sikre overholdelse av gjeldende regler 

for valutakontroll og andre gjeldende lover og forskrifter, i den 
grad slike regler gjelder for bruk av Kort eller Konto eller noen 
transaksjon mellom American Express og Selskapet i henhold til 
denne Avtalen. 

b. Selskapet må betale enhver offentlig skatt, toll eller annet beløp 
som i henhold til gjeldende lover påløper i forbindelse med 
Belastning eller bruk av ethvert Kort eller enhver Konto. 

35. Diverse
a. Denne Avtalen erstatter alle tidligere bestemmelser og vilkår 

knyttet til de aktuelle Programmene, med begrensninger som 
følger av punktet “ Endringer av denne Avtalen” (Del A Punkt 31).

b. Dersom det er motstrid mellom de Generelle Vilkår og Spesielle 
Vilkår, skal de Spesielle Vilkår gjelde. 

c. Enhver bestemmelse i denne Avtalen som uttrykkelig eller 
implisitt er ment å gjelde etter opphør av Avtalen, skal fortsatt 
gjelde med  full kraft og effekt.

B. SPESIELLE VILKÅR
I. Corporate Card 
1. Opprettelse av Konto og utstedelse av Kort
a. Selskapet kan gi American Express informasjon om alle foreslåtte 

Firmakortmedlemmer. American Express kan betrakte enhver 
person som det er mottatt melding om fra en Programadministrator, 
som godkjent av Selskapet for å inneha og bruke et Firmakort. 

b. Selskapet må sikre at en Firmakortmedlemssøknad er utfylt, og at 
enhver søknadsprosedyre American Express har gitt melding om, 
er fulgt av alle foreslåtte Firmakortmedlemmer. 

2. Bruk av Kort og Konti
a. Firmakortmedlemmet er den eneste personen som har rett til å 

bruke Firmakortet som bærer Firmakortmedlemmets navn, den 
korresponderende Firmakortkonto og Koder.  

b. På forespørsel, og utelukkende for formål knyttet til drift av 
Programmet, skal Selskapet overlevere til American Express all 
informasjon Selskapet har tilgang til vedrørende oppholdsstedet 
til et Firmakortmedlem og vedkommendes adresse. Selskapet skal 
innhente samtykke fra Firmakortmedlemmet til slik innhenting og 
utlevering av informasjon i samsvar med personvernlovgivningen. 
Selskapet må samarbeide med American Express i forbindelse med 
enhver undersøkelse vedrørende bruk av Firmakort eller innkreving 
av Belastninger fra Corporate Card Firmakortmedlemmer.  

c. Express Cash er en tjeneste som gjør det mulig for 
Firmakortmedlemmer å foreta uttak av kontanter fra minibanker 
merket med logoen til American Express®.

d. Selskapet kan til enhver tid anmode American Express om å sperre 
Kontantuttaksløsningen eller enhver annen form for kontantuttak 
for enkelte eller alle Kort tilknyttet en Konto. Dersom Selskapet 
kommer med en slik anmodning, vil Firmakortmedlemmene ikke 
kunne foreta uttak av kontanter ved bruk av Kortet. 
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3. Liability for Charges
a. You and/or the Cardmember are liable to us for all Charges 

in accordance with the liability option that is identified in the 
Programme Application Form or that You have otherwise agreed 
with us in writing. Subject to the “Unauthorised Charges/Lost and 
Stolen or Otherwise Missing Cards, Misuse of an Account, Queries” 
section of this Agreement (Section A, clause 10) and the “Liability 
for Unauthorised Charges” section of this Agreement (Section A, 
clause 11), the liability options are:
i) “Full Corporate Liability” means You shall be fully liable to 

us for all Charges;
ii) “Combined Liability” means You and the Cardmember shall 

be jointly and severally liable for all Charges incurred by the 
Cardmember; provided, however, that You shall not be liable 
for Charges (a) incurred by the Cardmember that are personal 
in nature and which did not accrue a benefit to You or (b) for 
which You have reimbursed the Cardmember; and

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

These liability options are also described in the Cardmember 
Terms.

b. In the case of “Combined Liability”, the burden of proof shall be 
on You to prove that You are not liable for Charges through the 
provision of reasonable and adequate evidence that shows either: 
(i) Charges incurred by the Cardmember are personal in nature 
and did not accrue a benefit to You; or (ii) You have reimbursed 
the Cardmember.

c. In respect of all types of liability, You must:
i) instruct Cardmembers to submit their expense reports 

covering Corporate Card transactions promptly to You and 
in any event at least once a month;

ii) reimburse Cardmembers promptly for all Charges 
Cardmembers have paid directly to us;

iii) instruct Cardmembers that the Corporate Card is issued 
solely for use in accordance with the purposes permitted in 
the “Use of Cards and Accounts” sections of this Agreement 
(Section A, clause 2, Section B I. clause 2) and must not be 
used for the purposes set out in the “Prohibited Uses” section 
of this Agreement (Section A, clause 3). You must promptly 
report any misuse of the Corporate Card to us or instruct the 
Cardmember to do so; and

iv) provide all reasonable assistance upon our request in 
collecting any overdue payment from a Cardmember.

4. Card Fees and other Charges
a. All fees and Charges that apply to the Account 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 the Cardmember interest on 
overdue payments in accordance with the Interest on Overdue 
Payments Act (act of 17 December 1976 No 100), if a payment is 
not completed within the Statements 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. American Express will also charge the 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 the Account is paid by direct debit and the bank does not honour 
the direct debit, American Express will charge the Cardmember 
any reasonable costs American Express may incur. 

f. If the Cardmember makes a Charge in any another currency than 
Norwegian Kroner, American Express will convert the Charge by 
using a currency rate, increased by 1.7 %. Please refer to “Charges 
in a Foreign Currency” in this Agreement.

g. A Cash Advance Fee of NOK 25 or 4 % (whichever is the greater) 
of the amount of any cash request by the Cardmember 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, American Express will charge a fee of NOK 50 for 
re-instatement of the Card and the Account.

i. A Statement Copy Fee of NOK 30 may be payable if the Cardmember 
requests 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).

5. Statements and Queries
a. We will normally provide a summary of all sums due in respect of 

the Corporate Card and Programme through the Online Service. 
We may however make available such summary by alternative 
means.

b. You must notify us immediately of any change to your or any 
Cardmember’s contact details. We are not responsible for expenses 
or extra cost (penalty interests, collection fees) or any other 
damages to You or a Cardmember if we have not been notified 
of any changes.

c. Unless we agree otherwise with You, and except where 
Cardmember Accounts are centrally billed and settled with You 
in relation to a Corporate Card, Statements will be provided to 
Cardmembers . If Statements are only provided to You, You agree 
to provide a copy of the relevant Statement in a durable medium 
to the Cardmember promptly on request.

d. If a Cardmember raises a dispute in respect of any unauthorised or 
incorrectly executed Charges or credits missing on the Statement 
later than one (1) month after the Statement date, we reserve the 
right at our sole discretion to charge You directly for any credits 
that we are required by applicable law to apply to a Corporate Card 
Cardmember Account. 

6. Payments
Payments are due no later than twenty eight (28) days, or as 
otherwise agreed, after the Statement date. 

7. SAS EuroBonus
a. American Express Corporate Cards are eligible for participation 

in the SAS EuroBonus programme (“EuroBonus programme”) 
subject to our approval. Eligibility requirements will be 
determined at our sole discretion and may change at any time. If 
Cardmember becomes a member of the EuroBonus programme, 
with company consent, EuroBonus-points will be awarded 
from American Express for valid expenses charged to the Card 
(“Points”). Points are issued by SAS EuroBonus, the terms and 
conditions of the EuroBonus programme can be found on www.
sas.no/eurobonus/.
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3. Ansvar for Belastninger
a. Selskapet og/eller Firmakortmedlemmet er ansvarlig overfor 

American  Express for enhver Belastning i henhold til det 
alternativet for ansvar som er angitt i Firmasøknaden, eller som 
Selskapet på annen måte skriftlig har avtalt med American Express. 
Med de presiseringer som følger av punktet om “Uautoriserte 
Belastninger/tapt og stjålet eller på annen måte bortkommet Kort, 
misbruk av Konto, Klager” (Del A Punkt 10) og punktet om “Ansvar 
for Uautoriserte Belastninger” (Del A Punkt 11), er alternativene 
for ansvar som følger:
i) “Fullt Firmaansvar” innebærer at Selskapet fullt ut er 

økonomisk ansvarlig overfor American Express for enhver 
Belastning; 

ii) “Delt Ansvar” innebærer at Selskapet og Firmakortmedlemmet 
er solidarisk ansvarlige for samtlige av Firmakortmedlemmets 
Belastninger. Likevel slik at Selskapet ikke er ansvarlig for 
Firmakortmedlemmets Belastninger når disse a) er av en 
personlig karakter og ikke har hatt noen nytteverdi for 
Selskapet, eller b) er for utgifter Firmakortmedlemmet har 
fått refundert fra Selskapet; og

iii) “Individuelt Ansvar” betyr at Firmakortmedlemmet, med de 
unntak som følger uttrykkelig av denne Avtalen, fullt ut er 
ansvarlig overfor American Express for enhver Belastning. 

Disse ansvarsalternativene er også beskrevet i 
Firmakortmedlemsvilkårene. 

b. Dersom det gjelder Delt Ansvar, påhviler det Selskapet å bevise 
at Selskapet ikke er ansvarlig for Belastninger ved å fremlegge 
rimelig og tilstrekkelig bevis som viser enten: (i) at Belastningene 
Firmakortmedlemmet har foretatt, er av personlig karakter 
og ikke har hatt noen nytteverdi for Selskapet; eller (ii) at 
Firmakortmedlemmet har fått utgiftene refundert fra Selskapet. 

c. I forhold til alle ansvarsalternativene må Selskapet: 
i) instruere Firmakortmedlemmet om å levere reiseregning for 

Corporate Card-transaksjoner til Selskapet umiddelbart og i 
ethvert tilfelle minst én gang per måned;

ii) umiddelbart refundere Belastninger Firmakortmedlemmet 
har betalt direkte til American Express;

iii) instruere Firmakortmedlemmer om at Firmakortet er utstedt 
utelukkende for bruk i samsvar med de formål som er tillatt 
i punktet “Bruk av Kort og Konti” i denne Avtalen (Del A, 
Punkt 2 og Del B I punkt 2). Selskapet skal umiddelbart 
rapportere uriktig bruk av Firmakortet til American Express 
eller instruere Firmakortmedlemmet til å rapportere dette; og

iv) yte enhver rimelig bistand etter anmodning fra American 
Express for å innkreve forfalte krav mot et Firmakortmedlem. 

4. Kortavgift og andre omkostninger
a. Omkostningene og provisjonene som gjelder for Kontoen, er angitt 

nedenfor.
b. Årsavgift for Firmakortmedlemskap, 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 Firmakortmedlemskapets årsdag og utløper dagen før 
Firmakortmedlemskapets neste årsdag (betegnet som 
utløpsdagen). 

c. American Express kan belaste Firmakortmedlemmet rente på 
forsinkede betalinger i henhold til forsinkelsesrenteloven (lov av 
17. desember 1976 nr. 100) dersom en betaling ikke er foretatt per 
Kontoutskriften/Fakturaens forfallsdato. Rentesatsen i henhold 
til forsinkelsesrenteloven fastsettes av Finansdepartementet, 
basert på Norges Banks pengepolitiske styringsrente økt med 
minst 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 
Firmakortmedlemmet for enhver rimelig kostnad American 
Express måtte pådra seg.

f. Dersom Firmakortmedlemmet foretar en Belastning i en annen 
valuta enn norske kroner, vil American Express omregne 
Belastningen ved bruk av en valutakurs, økt en gang med 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 Firmakortmedlemmet ber om, skal betales. Et 
gebyr kan også belastes av operatøren av enhver minibank 
Firmakortmedlemmet benytter til uttak av kontanter. Merk 
at dersom kontanter er ervervet i en annen valuta enn norske 
kroner, så 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.

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 gebyr for kopi av 
Kontoutskrift på 30 kroner per utskrift dersom Firmakortmedlem 
ber om kopier av denne.

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

5. Kontoutskrift/fakturaer og innsigelser
a. American Express vil normalt benytte Online Service til å utgi 

en oversikt over alle utestående beløp knyttet til Corporate Card 
Programmet. American Express kan imidlertid benytte alternative 
metoder for utgivelse av en slik oversikt.

b. Selskapet må umiddelbart informere American Express om 
enhver endring av Selskapets eller et Firmakortmedlems 
kontaktinformasjon. American Express er ikke ansvarlig for utgifter 
eller ekstra kostnader (forsinkelsesrenter, innkrevingsgebyr) eller 
andre tap Firmakortmedlemmet eller Selskapet måtte bli påført 
dersom American Express ikke har fått melding om endringer. 

c. Med mindre annet er avtalt mellom American Express og 
Selskapet, vil Kontoutskrift/faktura gjøres tilgjengelig kun for 
Firmakortmedlemmer. Dette gjelder likevel ikke i tilfeller der en 
Firmakortkonto faktureres sentralt og gjøres opp med Selskapet i 
tilknytning til et Firmakort. Dersom Kontoutskrift/fakturaer kun 
er gitt til Selskapet, plikter Selskapet umiddelbart etter forespørsel 
å utgi en kopi av Kontoutskrift/fakturaen til Firmakortmedlemmet 
på et varig medium.

d. Dersom et Firmakortmedlem gjør innsigelser gjeldende i 
forbindelse med en uautorisert eller feilaktig gjennomført 
Belastning eller innbetalinger som ikke fremkommer av 
Kontoutskrift/fakturaen, senere enn én måned etter Kontoutskrift/
faktura-dato, forbeholder American Express seg retten til å 
innkreve direkte fra Selskapet ethvert beløp American Express 
etter gjeldende rettsregler plikter å godskrive Firmakortkontoen. 

6. Betalinger
Utestående beløp forfaller til betaling tjueåtte (28) dager, eller etter 
nærmere avtale, etter Kontoutskrift/faktura-dato. 
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b. For each year that Cardmember participate in the EuroBonus 
programme with the Card, Cardmember will be charged an annual 
fee of kr 250, including VAT. This annual fee will be applied to 
Cardmember’s Card Account as a purchase transaction the day 
after Cardmember initially enrol in the EuroBonus programme 
with the Card and on or shortly after the anniversary of that date 
each year.

c. One (1) Point will be earned per kr ten (10) or all Qualifying 
Expenditure, except for promotional offers, on each Card. 
Qualifying Expenditure means any amounts charged and billed to 
Cardmember’s Card excluding any cash withdrawals, annual fees, 
balance transfers from other cards and interest or late payment 
charge expenditure and Points will not accrue in respect of those 
excluded amounts.

d. Points awarded from American Express for Qualifying Expenditure 
charged to the Card will be credited to Cardmember’s EuroBonus 
account within 7-10 weeks. 

e. Points will accrue in respect of spending in each month provided 
Cardmember’s account is not more than 60 days overdue for 
payment. Points will not accrue in respect of amounts which are 
subsequently recredited to Cardmember’s Account because of 
refunds.

f. Points awarded from American Express will show on the 
EuroBonus statements distributed by SAS.

g. American Express have the right to immediately terminate 
Cardmember’s participating with the Card in the EuroBonus 
programme, if American  Express suspect misuse by the 
Cardmember or if Cardmember have breached the terms of this 
Agreement.

II. Business Travel Account
1. Establishment of Accounts 
a. You are the user of the Business Travel Account and are liable for 

all use or misuse of such Business Travel Accounts by Authorised 
Approvers, Programme Administrators, employees or other 
persons with actual or ostensible authority to make or initiate a 
Business Travel Account transaction for purchases on your behalf, 
including any breach of the terms of the Agreement.

b. Each Authorised Approver must be authorised by You and be able 
to carry out all terms of this Agreement applicable to the Business 
Travel Account and to approve Charges on your behalf. You are 
responsible for selecting Authorised Approvers and notifying 
Travel Booking Providers of any changes or updates to Authorised 
Approver Schedules. We reserve the right at our sole discretion 
to refuse any request for set-up and use of a Business Travel 
Account by a prospective Authorised Approver and to terminate 
any Authorised Approver’s authority without notice to You. 

c. You must tell us immediately if You suspect that a Business Travel 
Account is being used by someone who is not an Authorised 
Approver or otherwise without your authorisation.

d. You must immediately inform the Travel Booking Provider of any 
revocation of authority granted to an Authorised Approver for use 
of the Business Travel Account, and work together with the Travel 
Booking Provider to ensure that former Authorised Approvers no 
longer have the ability to make Charges and that any user accounts 
set up by the Travel Booking Provider for such persons are deleted.

e. We have the right to inform the Travel Booking Provider about 
the cancellation of the Business Travel Account.

2. Use of Accounts
a. Business Travel Accounts may only be used to pay for Travel 

Arrangements made with the Travel Booking Provider for Travel 
Users. Charges on a Business Travel Account must not be incurred 
with any other travel agent, travel management company or other 
provider of travel booking services including any reservation site 
accepting American Express Cards. If such Charges are incurred, 
You will still be liable for the Charges, subject to the “Liability 
for Unauthorised Charges” section of this Agreement (Section A, 
clause 11). 

b. We reserve the right to refuse any application for set-up and use 
of Business Travel Accounts, and to refuse transactions with 
a prospective Travel Booking Provider that is not certified by 
us to participate in the Business Travel Account Programme. 
Certification of prospective Travel Booking Providers is at our 
sole discretion. We will make available a list of Travel Booking 
Providers to You upon request. 

c. You must provide the Business Travel Account number to the 
Travel Booking Provider to pay for Travel Arrangements. 

d. When a Travel User books Travel Arrangements on a Business 
Travel Account with a Travel Booking Provider, You shall be 
deemed to agree that the Business Travel Account will be debited 
for payment and to authorise the Charge. 

e. Examples of reasonable controls, measures and functionalities 
pursuant to the “Use of Cards and Accounts” section of this 
Agreement (Section A, clause 2(c)) to prevent and control misuse 
of Business Travel Accounts include but are not limited to: 
i) providing to a Travel Booking Provider in writing from an 

Authorised Approver an updated list of Travel Users whose 
Travel Arrangements are approved for booking on an Account 
within clearly defined parameters, which list may be amended 
immediately upon notice to the Travel Booking Provider;
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7. SAS EuroBonus
a. American Express Firmakort kan delta i SAS EuroBonus-

programmet (”EuroBonus-programmet”), med forbehold om vår 
godkjenning. Kravene for deltakelse fastsettes av oss, og kan når 
som helst endres. Hvis kortmedlemmet blir medlem i EuroBonus-
programmet, med selskapets samtykke, tildeles EuroBonus-poeng 
fra American Express for gyldige utgifter som belastes kortet 
(”poeng”). Poengene gis av SAS EuroBonus, og vilkår og betingelser 
for EuroBonus-programmet finner du på www.sas.no/eurobonus/.

b. For hvert år kortmedlemmet deltar i EuroBonus-programmet med 
kortet, blir medlemmet belastet en årsavgift på kr 250, inkludert 
mva. Denne årsavgiften belastes kortmedlemmets kortkonto som 
en kjøpstransaksjon dagen etter at kortmedlemmet blir medlem i 
EuroBonus-programmet med kortet, og på årsdagen eller kort tid 
etter årsdagen for denne datoen hvert år.

c. Ett (1) poeng blir tjent per kr ti (10) for alle kvalifiserte kjøp, 
med unntak av kampanjetilbud, for hvert kort. Kvalifiserte kjøp 
betyr alle beløp som betales og belastes kortmedlemmets kort, 
med unntak av kontantuttak, årsavgifter, saldooverføringer fra 
andre kort og renter eller forsinkelsesrenter, og poeng gis ikke 
for utelukkede beløp.

d. Poeng som tildeles fra American Express for kvalifiserte kjøp som 
er belastet kortet krediteres kortmedlemmets EuroBonus-konto 
innen 7–10 uker. 

e. Poengene tildeles hver måned i forhold til forbruket, med 
forbehold om at kortmedlemmet ikke har mer enn 60 dagers 
forsinket innbetaling. Poeng gis ikke for beløp som senere settes 
tilbake på kortmedlemmets konto på grunn av tilbakebetaling.

f. Poeng som er tildelt fra American Express vises på EuroBonus-
utskriften som sendes ut fra SAS.

g. American Express har med umiddelbar virkning rett til å avslutte 
kortmedlemmets deltakelse med kortet i EuroBonus-programmet, 
hvis American Express mistenker kortmedlemmet for feilbruk 
eller hvis kortmedlemmet har brutt avtalens vilkår.

II. Reisekonto/Business Travel Account
I. Opprettelse av Konto 
a. Selskapet er selv brukeren av Reisekontoen/Business Travel 

Account og ansvarlig for all bruk eller misbruk av Reisekontoen/
Business Travel Account som foretas av Autorisert Godkjenner, 
Programadministrator, ansatte eller andre personer som faktisk 
har eller fremstår som om de har myndighet til å initiere eller 
utføre en transaksjon på Reisekontoen/Business Travel Account 
i forbindelse med kjøp på vegne av Selskapet, inkludert ethvert 
brudd på vilkårene i Avtalen. 

b. Hver enkelt Autoriserte Godkjenner må være autorisert av 
Selskapet og i stand til å oppfylle alle vilkår i denne Avtalen 
som er relevante for Reisekontoen/Business Travel Account og 
godkjenning av Belastninger på vegne av Selskapet. Selskapet er 
ansvarlig for utvelgelsen av Autoriserte Godkjennere og for å gi 
melding til Selskapets leverandør av reisetjenester om endringer 
eller oppdateringer i Autorisert Godkjenner-oversikter. American 
Express forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avvise 
enhver forespørsel om etablering eller bruk av Reisekontoen/
Business Travel Account av en potensiell Autorisert Godkjenner 
og til å oppheve en Autorisert Godkjenner myndighet uten varsel 
til Selskapet. 

c. Selskapet må varsle American Express umiddelbart dersom 
Selskapet mistenker at en Reisekonto/Business Travel Account 
benyttes av en person som ikke er Autorisert Godkjenner eller på 
annen måte ikke har Selskapets autorisasjon. 

d. Selskapet må umiddelbart varsle Selskapets leverandør av 
reisetjenester ved tilbakekalling av autorisasjon som er gitt 
en Autorisert Godkjenner for bruk av Reisekonto/Business 
Travel Account, og samarbeide med Selskapets leverandør av 
reisetjenesten for å sikre at tidligere Autorisert Godkjenner 
ikke lenger har mulighet til å foreta Belastninger og at enhver 
brukerkonto som er etablert av Selskapets leverandør av 
reisetjenester for slike personer, slettes.

e. American Express har rett til å informere Selskapets leverandør 
av reisetjenester om kansellering av Reisekonto/Business Travel 
Account. 

II. Bruk av Konti
a. Reisekontoen/Business Travel Account skal utelukkende benyttes 

til betaling av Reisebestillinger foretatt gjennom Selskapets 
leverandør av reisetjenester for Reisende. Belastninger på 
en Reisekonto/Business Travel Account må ikke foretas hos 
noe annet reisebyrå, annen agent eller annen leverandør av 
reisebestillingstjenester, herunder reservasjonssider som godtar 
American Express Kort. Dersom slike Belastninger foretas, 
vil Selskapet likevel være ansvarlig for Belastningen med de 
presiseringer som følger av punktet om “Ansvar for  uautoriserte 
Belastninger” (Del A Punkt 11). 

b. American Express forbeholder seg retten til å nekte enhver søknad 
om opprettelse og bruk av Reisekonti/Business Travel Account 
og til å avvise transaksjoner med potensielle leverandører av 
reisetjenester som ikke er sertifisert av American Express for 
deltakelse i Business Travel Account Programmet. Sertifisering 
av potensielle leverandører av reisetjenester skjer etter American 
Express’ frie skjønn. American Express vil på forespørsel 
fra Selskapet gjøre tilgjengelig en liste over leverandører av 
reisetjenester. 

c. Selskapet må oppgi Reisekonto/Business Travel Account-
nummeret til Selskapets leverandør av reisetjenester for å betale 
for Reisebestillinger. 

d. Når en Reisende foretar Reisebestilling med Reisekontoen/
Business Travel Account gjennom Selskapets leverandør av 
reisetjenester, skal Selskapet anses å ha autorisert Belastningen 
og akseptert at beløpet trekkes fra Reisekontoen/Business Travel 
Account. 

e. Eksempler på rimelige kontrolltiltak og funksjonalitet i henhold 
til punktet “Bruk av Kort og Konti” (Del A Punkt 2 c)) for å hindre 
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ii) providing to a Travel Booking Provider clearly defined pre- 
approval of a booking on Business Travel Account in writing 
from an Authorised Approver;

iii) ensuring that user IDs and passwords for online tools for 
booking Travel Arrangements are provided by an Authorised 
Approver only to Travel Users whose Travel Arrangements 
are approved or pre-approved by an Authorised Approver for 
booking on the Business Travel Account which is accessed by 
such user ID and password and that technical parameters for 
the use of such user IDs and passwords are set in a manner that 
ensure that only Travel Arrangements which are approved or 
pre-approved by an Authorised Approver may be booked on 
such Business Travel Account; 

iv) providing updated Authorised Approver Schedules to Travel 
Booking Providers which may be amended immediately upon 
notice to the Travel Booking Provider; 

v) establishing limits on maximum transaction amounts;
vi) utilising any Online Service we make available to monitor 

Account usage and manage the Programme; and
vii) making arrangements for immediate deletion of any user 

accounts of former Authorised Approvers established by the 
Travel Booking Provider or You for the purpose of using the 
Business Travel Account to make reservations, as soon as the 
right to charge the Business Travel Account has been revoked. 

f. You must not use a Business Travel Account to obtain cash. 
3. Fees and Other Charges

We may charge You a late payment fee equal to 1.5% of all 
outstanding sums which are unpaid one (1) day from the 
Statements due date (28 days from the Statement date, unless 
otherwise agreed in writing) with effect from that date and for so 
long as they remain outstanding without any further prior notice 
of default being required. Further, We will charge the Account for 
any costs We incur in connection with sending reminders, debt 
collection etc. 

4. Statements and Queries
You will automatically be enrolled in the Online Service. The terms 
of use for the Online Service are set out in Section A, clause 14 of 
this Agreement. 

5. Payment
Payments are due within twenty eight (28) days or as otherwise 
agreed after we provide or make available the relevant Statement 
to You. 

6. No Liability for Travel Services
We are neither a broker of travel services nor a tour operator. We 
are excluded from liability for performance or non-performance 
of travel services.

Schedule 1
Definitions
“Account” means the account issued by us to You or the Account User 
(as applicable) for the purpose of executing, recording and tracking 
Charges made using such Card including: 

i) each Cardmember Account for the Corporate Card ; and
ii) the American Express® Business Travel Account

“Account Limit” means a limit applied to the Master Account or the 
aggregate of all or a subset of Accounts by us, being the maximum 
amount that can be outstanding at any time on the Master Account 
and/or such Accounts. 
“Account User” means any person authorised by You in accordance 
with the terms of this Agreement to incur Charges on an Account. 
“Affiliate” means any entity that controls, is controlled by, or is under 
common control with the relevant party, including its subsidiaries.
“Agreement” means the General Terms set out in Section A which 
apply to all Programme(s) in which You participate (“General 
Terms”), Specific Terms set out in Section B which apply to the 
specific Programme(s) in which You participate (“Specific Terms”), 
any Application Forms completed by You for any Programme, the 
Cardmember Terms (for Corporate Card only), Insurance terms and 
conditions (if applicable) and any other terms we notify You of from 
time to time.
“American Express Exchange Rate” is defined in Section A, clause 15.
 “Application Forms” means the Programme Application Form(s), 
Cardmember Application Form(s) and any other application forms 
that we may introduce from time to time.
“Authorised Approver” means each person named on the Authorised 
Approver Schedule as being authorised to approve transactions 
on the Business Travel Account for You and includes any person 
otherwise authorised by You to approve transactions on the Business 
Travel Account. 
“Authorised Approver Schedule” means a written schedule of 
Authorised Approvers provided by You to Travel Booking Providers.
“Billing Currency” means the currency in which the respective Card 
was issued.
“Business Travel Account” means the account(s) established under 
the Master Account for the purpose of executing and recording Charges 
for the American Express® Business Travel Account Programme.
“Card” means a plastic or virtual card or any other device or 
procedures for use including:

i) the American Express Corporate Card; and/or 
ii) virtual cards for the American Express Business Travel 

Account.
“Cardmember” means the person named on a Corporate Card
“Cardmember Account” means the account established by us for a 
Cardmember for the purpose of executing and recording Charges.
“Cardmember Application Form” means the application form to be 
completed and signed by a Cardmember, in relation to the Corporate 
Card Programme, and authorised by the Programme Administrator or 
other person authorised to approve such application on your behalf.
“Cardmember Terms” means the Cardmember terms and conditions 
to be entered into by Cardmembers for the Corporate Card Programme.
“Cash Advance” means the withdrawal of cash in any currency 
through a range of methods made available or may be made available 
including Express Cash and any other cash products as agreed 
separately with us. 
“Charge(s)” means all Card transactions and other amounts charged 
to an Account, via the Card or otherwise including a Cash Advance, 
all Card fees, Account fees, including renewal fees, late payment 
fees and associated costs, and all others fees, charges or costs You 
have agreed to pay us or are liable for under this Agreement or which 
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og kontrollere misbruk av Reisekontoen/Business Travel Account 
omfatter, men er ikke begrenset til:
i) å levere til Selskapets leverandør av reisetjenester en 

skriftlig oppdatert oversikt fra en Autorisert Godkjenner over 
Reisende som det er godkjent at det foretas Reisebestillinger 
for ved bruk av en Konto og innenfor klart definerte rammer. 
En slik oversikt skal kunne endres umiddelbart ved varsel til 
Selskapets leverandør av reisetjenester;

ii) å levere til Selskapets leverandør av reisetjenester en klart 
definert skriftlig forhåndsgodkjenning fra en Autorisert 
Godkjenner av en bestilling ved bruk av Forretningsreisekonto;

iii) å sikre at brukeridentifikasjon og passord for online-verktøy 
fra Selskapets leverandør av reisetjenester for å foreta 
Reisebestillinger kun utdeles av Autorisert Godkjenner 
til Reisende hvis Reisebestillinger er godkjent eller 
forhåndsgodkjent av en Autorisert Godkjenner for bestilling 
ved bruk av Business Travel Account, som det oppnås tilgang 
til ved bruk av nevnte brukeridentifikasjon og passord. 
Det må i tillegg sikres at de tekniske rammene for bruk av 
slik brukeridentifikasjon og passord er etablert på en måte 
som sikrer at kun Reisebestillinger som er godkjent eller 
forhåndsgodkjent av en Autorisert Godkjenner, kan foretas 
ved bruk av den aktuelle Business Travel Account; 

iv) å levere oppdaterte Autorisert Godkjenner-oversikter til 
Selskapets leverandør av reisetjenester. En slik oversikt 
skal kunne endres umiddelbart ved varsel til Selskapets 
leverandør av reisetjenester;

v) å etablere begrensninger for maksimalt transaksjonsbeløp;
vi) å bruke enhver Online Service som tilgjengeliggjøres av  

American Express for å overvåke bruk av Konti og administrere 
Programmet; og

vii) å tilrettelegge for umiddelbar sletting av brukerkonti 
tilhørende tidligere Autoriserte Godkjennere som kan 
være etablert av Selskapets leverandør av reisetjenester 
eller Selskapet for det formål å foreta bestillinger ved bruk 
av Reisekonto/Business Travel Account, så snart retten til 
å belaste Reisekontoen/Business Travel Account har blitt 
trukket tilbake. 

f. Selskapet har ikke rett til å benytte en Reisekonto/Business Travel 
Account for å få tilgang til kontanter. 

III. Gebyr og andre Belastninger
American Express kan belaste Selskapet et forsinkelsesgebyr 
på 1,5 % av alle utestående beløp som står ubetalt på dag 1 
etter Kontoutskriftens/Fakturaens forfallsdato (28 dager etter 
fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt), og deretter 
løpende så lenge beløpet forblir utestående. 
Videre vil American Express belaste Kontoen for eventuelle 
utgifter som påløper i forbindelse med purringer, innfordring osv. 

IV. Kontoutskrift/fakturaer og innsigelser
Selskapet vil automatisk bli registrert for bruk av Online Service. 
Vilkårene for bruk av  Online Service fremgår av Del A Punkt 14 
i denne Avtalen. 

V. Betaling
Utestående beløp forfaller til betaling tjueåtte (28) dager, eller 
etter nærmere avtale, etter at American Express har utstedt 
Kontoutskrift/fakturaen eller gjort denne tilgjengelig for Selskapet.  

VI. American Express’ ansvar for reisetjenester
American Express er verken megler for reisetjenester eller 
reiseoperatør. American Express har ikke noe ansvar for oppfyllelse 
eller manglende oppfyllelse av reisetjenester. 

Vedlegg 1
Definisjoner
”American Express” betyr American Express Europe S.A. (Norway 
branch) (NUF), Postboks 229 Sentrum, N-0103 Oslo, Org nr 
920 854 346. American Express Europe S.A. er autorisert i Spania 
av Banco de España i henhold til “la ley de servicios de pago” 
(referansenummer 6837) for utøvelse av betalingstjenester og 
inkluderer rettsetterfølgere.
“American Express Valutakurs” er definert i Del A avsnitt 15. 
“Autorisert Godkjenner” betyr enhver person som er navngitt på 
Autorisert Godkjenner-oversikten og angitt som autorisert til å 
godkjenne transaksjoner på Reisekonto/Business Travel Account 
for Selskapet, og inkluderer enhver person som på annen måte er 
autorisert av Selskapet til å godkjenne transaksjoner på Reisekonto/
Business Travel Account. 
“Autorisert Godkjenner-oversikt” betyr en skriftlig oversikt 
over Autoriserte Godkjennere utstedt av Selskapet til Selskapets 
leverandør av reisetjenester.
“Avtalen” betyr de Generelle Vilkår som beskrevet i Del A, som gjelder 
for alle Programmer Selskapet deltar i (“Generelle Vilkår”), de Spesielle 
Vilkår som beskrevet i Del B, som gjelder de spesifikke Programmer 
Selskapet deltar i (“Spesielle Vilkår”), ethvert Søknadsskjema utfylt 
av Selskapet for ethvert Program, Firmakortmedlemsvilkårene (kun 
for Corporate Card), forsikringsvilkår (dersom relevant) og øvrige 
vilkår American Express gir melding om fra tid til annen.  
“Belastning” betyr enhver Korttransaksjon og andre beløp som 
belastes en Konto, ved bruk av Kortet eller på annen måte, 
herunder Kontantuttak, ethvert Kortgebyr, Kontogebyr, herunder 
fornyelsesgebyr, forsinkelsesgebyr og tilknyttede kostnader, og 
ethvert annet gebyr, betaling eller kostnad som Selskapet har avtalt 
å betale til American Express eller er ansvarlig for i henhold til 
denne Avtalen, eller som American Express har krav på i henhold til 
Firmakortmedlemsvilkårene for Corporate Card Programmet.   
“Betalingstjenestedirektivet” betyr direktiv 207/64/EF av 13. 
november 2007 om betalingstjenester i det indre marked (EØS).
“Brukersted” betyr et selskap, et firma eller en annen organisasjon 
som aksepterer enten alle Kort som betalingsmiddel for varer og/
eller tjenester, eller minst en type Kort for transaksjoner mellom 
næringsdrivende.
“Corporate Card eller Firmakort” betyr American Express Corporate 
Card utstedt til et Firmakortmedlem på bakgrunn av en utfylt 
firmakortmedlemsssøknad som er signert av Firmakortmedlemmet 
og godkjent av Programadministratoren eller en annen person 
autorisert til å godkjenne slike søknader på vegne av Selskapet.
“Delt Ansvar” er definert i Del B I avsnitt 3 a).
“Erstatningskort” betyr enhver fornyelse eller erstatning av et Kort. 
“Firmakortkonto” betyr den konto som er etablert av American 
Express for et Firmakortmedlem for det formål å effektuere og 
registrere Belastninger.  
Firmakortmedlem” betyr den person som er navngitt på et Corporate 
Card.
“Firmakortmedlemsvilkår” betyr Firmakortmedlemsvilkårene 
for Corporate Card Programmet som skal aksepteres av 
Firmakortmedlemmet. 
“Firmakortsøknad” betyr det søknadsskjema som skal utfylles 
og signeres av et Firmakortmedlem, i forhold til Corporate Card 
Programmet, og som skal være godkjent av Programadministrator 
eller en annen person som er autorisert av Selskapet til å godkjenne 
en slik søknad. 
“Firmasøknad” betyr søknadsskjema for hvert enkelt Program, utfylt 
og signert av en person som er autorisert til å opptre på vegne av 
Selskapet for det formål å opprette Hovedkontoen og utstede Kort 
og Konti under Hovedkontoen for Selskapets/Kontobrukers bruk i 
samsvar med denne Avtalen.  
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are due to us under the Cardmember Terms for the Corporate Card 
Programme. 
“Code(s)” means each of a Personal Identification Number (PIN), 
telephone code(s), on-line password(s) and any other code(s) 
established for use with a Corporate Card, , and also used to gain 
access to Account information (including the @Work and BTA 
Connect Account tools).
“Combined Liability” is defined in Section B I. clause 3 (a).
“Communications” means Statements, servicing messages, notices 
(which include changes to this Agreement), disclosures, Account 
alerts, important messages, changes to this Agreement and other 
communications to You or Account Users in connection with any 
Programme(s) in which You participate.
“Corporate Card” means the American Express Corporate Card issued 
to a Cardmember following completion of a Cardmember Application 
Form signed by the Cardmember and authorised by the Programme 
Administrator or other person authorised to approve such application 
on your behalf.
“General Terms” is defined in the definition of “Agreement” in this 
Schedule.
“Individual Liability” is defined in Section B I. clause 3 (a). 
“Items for Resale” is defined in Section A, clause 2. 
“Master Account” means the control account established by us 
and under which we will issue Cards and Accounts to record your 
and our payment obligations to each other under this Agreement, 
including without limitation your obligation to pay Charges. The 
Master Account is distinct from Accounts and cannot be used to pay 
for goods and services at a Merchant.
“Merchant” means a company, firm or other organisation accepting 
either all Cards as a means of payment for goods and/or services or 
at least one type of Card for business to business transactions. 
“Online Service” means any internet-based service (including the 
Online Statement Service) which we may make available to You 
or your representatives to review Charges and receive other data 
relevant to the Programme(s) in which You participate. This includes 
the Cardmembers access to American Express Online.
 “Programme” is defined in the pre-amble of this Agreement. 
“Programme Administrator” means an administrator for the 
Programme nominated by You on the Programme Application Form 
or as notified to us in writing from time to time, who shall have the 
authority to act on your behalf in administering all aspects of the 
Programme. 
“Programme Application Form” means the application form(s) for 
each Programme completed and signed by a person authorised to 
act for You for the purpose of establishing the Master Account and 
issuing Cards and Accounts under the Master Account for your/
Account User’s use in accordance with this Agreement.

“FCA” means the Norwegian Financial Contracts Act (1999/46) as may 
be amended, consolidated, re-enacted or replaced from time to time. 
“Recurring Charges” means where You or an Account User allow a 
Merchant or Travel Booking Provider (in the case of the Business 
Travel Account Programme) to bill an Account for a specified or 
unspecified amount, at regular or irregular intervals for goods or 
services;
“Replacement Card” means any renewal or replacement of a Card.
“Security Information” means the user identification and password 
assigned to individual Account Users for use of the Online Services.
“Specific Terms” is defined in the definition of “Agreement” in this 
Schedule. 
“Statement” means a summary of charges on an Account detailing 
transactions, Account balance and other relevant Account information 
(total amount payable to us in respect of Charges) during the relevant 
billing period. 
“Transfer” is defined in Section A, clause 29. 
“Travel Arrangements” means tickets for travel and booking services 
provided to Travel Users by Travel Service Providers and services 
provided to You or Travel Users directly by the Travel Booking 
Provider.
 “Travel Booking Provider” means a travel agent, travel management 
company or other provider of travel booking services or associated 
online reservation portal which are designated on the Business 
Travel Account Application Form, and certified and approved by us 
for participation in the Business Travel Account. 
“Travel User” means a director, your employee or contractor, or any other 
persons, for whom Travel Arrangements are purchased on a Business  
Travel Account. 
“We”, “our” and “us” means American Express Europe S.A. (Norway 
branch) (NUF), PO Box 229 Sentrum, N-0103 Oslo, Reg No 920 854 346. 
American Express Europe S.A. is authorised in Spain by the Banco 
de España under the Payment Services Law (reference number 6837) 
for the provision of payment services and includes our successors 
and assignees;
“You”, “your” means the company or firm whose name and address 
appear in, and who has executed an Application Form, its successors 
or assignees.

Unless the context otherwise requires, words in the singular shall 
include the plural and in the plural shall include the singular.
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Avtalevilkår

NO_Company_T&C’s_March2019
American Express Europe S.A. (Norway branch) (NUF), Postboks 229 Sentrum, N-0103 Oslo, Org nr 920 854 346.
American Express Europe S.A. er autorisert i Spania av Banco de España i henhold til “la ley de servicios de pago”  
(referansenummer 6837) for utøvelse av betalingstjenester.

“Generelle Vilkår” er definert i definisjonen av “Avtalen” i dette 
vedlegget. 
“Hovedkontoen” betyr den firmakontoen som er etablert av 
American Express, som Kort utstedes og Konti etableres under, 
og som benyttes for å registrere Selskapets og American Express’ 
betalingsforpliktelser overfor hverandre under denne Avtalen, 
inkludert, men ikke begrenset til, Selskapets forpliktelse til å betale 
Belastninger. Hovedkontoen skiller seg fra Konti og kan ikke benyttes 
til betaling av varer eller tjenester ved et Brukersted.
“Individuelt Ansvar” er definert i Del B I avsnitt 3 a).
“Kode(r)” betyr hvert personlige identifikasjonsnummer (PIN), 
telefonkode, passord på nettjenester og enhver annen kode som 
er etablert for bruk med et Corporate Card eller brukt for å skaffe 
tilgang til Kontoinformasjon (inkludert @Work- og BTA Connect-
verktøyene).
“Kontantuttak” betyr uttak av kontanter i enhver valuta ved bruk 
av ulike metoder som er eller kan bli gjort tilgjengelige, herunder 
Express Cash eller ethvert annet kontantprodukt som avtalt særskilt 
med American Express. 
“Konto” betyr den konto som er opprettet av American Express for 
Selskapet eller Kontobruker for å effektuere, registrere og overvåke 
Belastninger foretatt ved bruk av Kortet, herunder:

i) hver Firmakortkonto for Corporate Card; og 
ii) American Express® Reisekonto.

“Kontobruker” betyr enhver person Selskapet har autorisert, i 
samsvar med vilkårene i denne Avtalen, til å foreta Belastninger på 
en Konto. 
“Kontogrense” betyr en grense som gjelder for Selskapskontoen 
eller summen av alle, eller en undergruppe av, Konti, og som angir 
maksimumsbeløpet som kan være utestående til enhver tid på 
Hovedkontoen og/eller vedkommende Konti.
“Kontoutskrift/faktura” betyr en oversikt over belastninger på en 
Konto med informasjon om transaksjoner, saldo på Konto og annen 
relevant informasjon om Kontoen (samlet utestående til American 
Express for Belastninger) for den relevante perioden.
“Kort” betyr plastkort eller virtuelt kort eller enhver annen innretning 
eller prosedyre for bruk, herunder;

i) American Express Corporate Card; og/eller
ii) virtuelle kort for American Express Reisekonto/Business 

Travel Account.
“Meldinger” betyr Kontoutskrift/faktura, servicemeldinger, varsler 
(herunder om endringer i denne Avtalen), tilkjennegivelser, 
Kontovarsler, viktige meldinger, endringer i denne Avtalen og annen 
kommunikasjon til Selskapet eller Kontobruker i forbindelse med 
ethvert Program Selskapet deltar i.  
“Nærstående” betyr enhver enhet som kontrollerer, er kontrollert 
av, eller er under samme kontroll som den relevante part, inkludert 
datterselskaper.
“Online Service” betyr enhver Internett-basert tjeneste som 
American Express kan gjøre tilgjengelig for Selskapet eller 
Selskapets representanter for gjennomgang av Belastninger og 
for mottak av andre data av relevans for Programmene Selskapet 
deltar i. Dette innbefatter også tilgang for Firmakortmedlemmene 
til American Express Online.
“Oppgjørsvaluta” betyr den valuta som det relevante Kort er utstedt i. 
“Overdragelse” er definert i Del A avsnitt 29.

“Periodiske Belastninger” betyr at Selskapet eller en 
Kontobruker tillater et Brukersted eller en leverandør av 
reisetjenester (i forbindelse med Reisekonto/Business Travel 
Account Programmet) å debitere en Konto et spesifisert eller 
uspesifisert beløp for varer eller tjenester, i regelmessige eller  
uregelmessige intervaller. 
“Program” er definert i forordet til denne Avtalen. 
“Programadministrator” betyr en administrator for Programmet 
som er utpekt av Selskapet på Firmasøknaden eller som er 
meddelt American Express skriftlig fra tid til annen, og som skal ha 
kompetanse til å opptre på Selskapets vegne i forbindelse med enhver 
administrasjon av Programmet. 
“Reisebestilling” betyr billetter for reise- og reservasjonstjenester 
levert til Reisende av en Reisetjenesteleverandør, og tjenester levert 
til Selskapet eller Reisende direkte fra Selskapets leverandør av 
reisetjenester. 
“Reisekonto/Business Travel Account” betyr den konto eller de konti 
som er etablert under Hovedkontoen for det formål å effektuere 
og registrere Belastninger på American Express® Reisekonto 
Programmet. 
“Reisende” betyr styremedlem, leder, ansatt, konsulent, leverandør 
eller andre personer som det foretas Reisebestilling for ved bruk av 
en Reisekonto/Business Travel Account.
“Selskapet” betyr selskapet som er navngitt og har signert et 
Søknadsskjema, og dets rettsetterfølgere. 
“Selskapets leverandør av reisetjenester” betyr et reisebyrå, 
en reiseplanlegger eller annen leverandør av reisebestillinger 
eller relaterte nettbaserte reservasjonsportaler som er angitt på 
Reisekonto/Business Travel Account Søknadsskjema, og som er 
sertifisert og godkjent av American Express som leverandør til 
Reisekonto/Business Travel Account.  
“Sikkerhetsinformasjon” betyr brukeridentifikasjon og passord som 
er tildelt de individuelle Kontobrukere for tilgang til Online Service. 
“Spesielle Vilkår” er definert i definisjonen av “Avtalen” i dette 
Vedlegget. 
“Søknadsskjema” betyr Firmasøknad, Firmakortmedlemssøknad 
og ethvert annet søknadsskjema fastsatt av American Express fra 
tid til annen. 
“Varer for Videresalg” er definert i Del A avsnitt 2. 
Med mindre noe annet er nødvendig ut fra sammenhengen, skal ord 
i entallsform omfatte flertallsformen og omvendt. 
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