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1. Identity and contact details of the creditor or the credit intermediary

Creditor: American Express Services Europe Limited sp. z o. o. Oddział w Polsce

Address (seat) ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Telephone number (optional information) +48 22 581 52 22

E-mail address (optional information) kartapln@aexp.com

Fax number (optional information) -

Website address (optional information) www.americanexpress.pl

Credit intermediary:* N/A

Address N/A

Telephone number (optional information) N/A

E-mail address (optional information) N/A

Fax number (optional information) N/A

Website address (optional information) N/A

2. Description of the main features of the credit product

The type of credit Running account credit repayable in full each month (charge card).

The total amount of credit
This means the total sums made available to you. 

Your agreement does not provide for a credit limit. However, a credit limit may be 
set out in consultation with your employer. 

The conditions governing the drawdown
This means how and when you will obtain the money

You may use your American Express charge card to purchase goods and/or 
services in connection with your employer’s business purposes. If so agreed you 
may also withdraw the cash.

The duration of the credit agreement Your agreement is open ended.

The conditions governing the repayment You will have make a repayment pursuant to the following conditions:
each month you must pay us the full outstanding balance shown in the statement.

The total amount you will have to pay
This means the amount of borrowed capital plus interest and possible costs related 
to your credit

Based on the assumption that each month for the period of one year PLN 
equivalent of EUR 1,500 is drawn down and repaid in full and on time, no interest 
will be payable and the total amount payable is the PLN equivalent of EUR 1,500.

The credit is granted in the form of a deferred payment for a good or service or 
is linked to the supply of specific goods or the provision of a service*
- name of good/service:
- cash price:

N/A

Sureties required*
This is a description of the security to be provided by you in relation to the credit 
agreement.

N/A

Information if the credit agreement provides the guarantee of repayment of the 
total amount of the credit*
If, according to the credit agreement, repayments made by you are not credited 
to the repayment of the total amount of the credit (but they are used for capital 
accumulation on terms and conditions provided in the credit agreement), the 
credit agreement does not provide the guarantee of repayments of the total 
amount of the credit made available to you.

N/A
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Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca: American Express Services Europe Limited sp. z o. o. Oddział w Polsce

Adres: (siedziba) ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) +48 22 581 52 22

Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) kartapln@aexp.com

Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) -

Adres strony internetowej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) www.americanexpress.pl

Pośrednik kredytowy: * Nie dotyczy

Adres: (siedziba) Nie dotyczy

Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Nie dotyczy

Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Nie dotyczy

Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Nie dotyczy

Adres strony internetowej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Nie dotyczy

2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu Kredyt w karcie spłacany w całości w okresach miesięcznych (karta obciążeniowa).

Całkowita kwota kredytu 
Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

Umowa nie przewiduje limitu kredytu. Może jednak zostać wyznaczony limit 
uzgodniony z Pana/Pani pracodawcą.

Terminy i sposób wypłaty kredytu 
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Może Pan/Pani używać karty obciążeniowej American Express na potrzeby 
dokonywania zakupu towarów lub usług w związku z działalnością gospodarczą 
prowadzoną przez Pana/Pani pracodawcę. Jeżeli tak zostanie ustalone, to może 
również dokonywać Pan/Pani wypłat gotówkowych.

Czas obowiązywania umowy Umowa zawarta na czas nieokreślony.

Zasady i terminy spłaty kredytu Będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach:
- każdego miesiąca musi Pan/Pani spłacić całkowite zadłużenie wykazane na wyciągu.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia 
Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w 
związku z umową o kredyt

Przy założeniu, że w każdym miesiącu przez okres jednego roku wypłacana jest 
oraz spłacana w pełnej wysokości i w terminie kwota stanowiąca równowartość  
w złotych polskich 1.500 EUR, całkowita kwota do zapłaty stanowi równowartość 
w złotych polskich 1.500 EUR.

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności * 
- opis towaru lub usługi: 
- cena:

Nie dotyczy

Wymagane zabezpieczenie kredytu * 
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o 
kredyt

Nie dotyczy

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty 
kredytu wypłaconej na jej podstawie * 
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane 
przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą 
wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych 
w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje 
gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

Nie dotyczy
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3. Costs of the credit

The borrowing rate and the conditions of its amendment The borrowing rate is 0% per annum. It will apply for so long as the credit facility 
remains available to you and you have a balance on your account. It cannot be 
varied.

Annual Percentage Rate of Charge (APR).
This is the total cost expressed as an annual percentage of the total amount of 
credit.
The APR is there to help you compare different offers.

Based on the assumption that you are not liable for payment of the annual fee for 
card membership and that each month for the period of one year PLN equivalent 
of EUR 1,500 is drawn down and repaid in full and on time annual percentage 
rate is 0%.

Obligation to enter an ancillary agreement
In order to obtain the credit, it is compulsory to enter into an ancillary contract, in 
particular, an insurance agreement.

Obligation to enter into an ancillary agreement, in particular an insurance policy 
securing the credit: 
No 

Any other costs deriving from the credit agreement*

The costs of maintaining one or more accounts required for recording both 
payment transactions and drawdowns* 

N/A

Costs of using credit cards* N/A

Any other costs deriving from the credit agreement You may be required to pay the following fees and commissions in connection 
with the agreement, in the event of circumstances justifying their maturity:

- fee for the provision of statement copies – PLN 10;

- fee for cash advances – 4% not less than PLN 9;

-  fee for foreign currency conversions for charges or cash advances not transacted 
in PLN – 2,99%; and

-  an additional information fee for information regarding the account or charges 
which exceeds the information included in the statement – PLN 10. 

Conditions under which the abovementioned costs related to the credit agreement 
can be changed

We may change above-mentioned costs related to the credit agreement, only in 
the case of at least one of the following circumstances occurring and only to the 
extent resulting from such occurrence:

- a change in the generally binding provisions of law; 

- issuing any decision or recommendation by a regulatory body;

-  a change in the prices of goods or services used by us in connection with 
performing a given transaction; 

-  a change in the interbank rates, to the extent such a change causes a change of 
the costs incurred by us in connection with performing a given transaction;

-  an extraordinary change of circumstances, as a result of which we would face 
with excessive difficulties in the performance or we would be threaten with 
substantial business deterioration.

Notarial fees N/A

Consequences in the case of late or non-payments
Missing payments could have severe consequences for you (e.g. forced sale) and 
make obtaining credit more difficult. 

You may be charged the following if you do not make or are late with the 
payments:

-  interest on the overdue amount on a monthly basis, starting from the date of the 
statement - late payment interest rate: one twelfth of quadruple of the lombard 
loan rate of the National Bank of Poland monthly;

-  if the charges have not been repaid by the date on which they should have been 
repaid or after sixty (60) days after the date of the statement - lump-sum debt 
service fee, to repay the costs incurred by us to collect the debt; and

-  if the Your account or any amount payable is referred to an external debt 
collection agency for collection purposes, - the external collection fee.
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Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany Oprocentowanie karty wynosi 0% w skali rocznej. Oprocentowanie to obowiązuje 
tak długo, jak Panu/Pani przysługuje kredyt, a na Pana/Pani karcie jest saldo 
dodatnie. Oprocentowanie to nie może być zmienione.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako 
wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona 
aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

Przy założeniu, że nie jest Pan/Pani odpowiedzialny/a za zapłatę opłaty rocznej za 
kartę, oraz że w każdym miesiącu przez okres jednego roku wypłacana jest oraz 
spłacana w pełnej wysokości i w terminie kwota stanowiąca równowartość  
w złotych polskich 1.500 EUR roczna rzeczywista stopa procentowa wynosi 0%.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej 
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy 
dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej w szczególności umowy ubezpieczenia:
- Nie

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z  
umową o kredyt *

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i 
wypłat środków pieniężnych *

Nie dotyczy

Koszty korzystania z kart kredytowych * Nie dotyczy

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową * Może być Pan/Pani zobowiązany do ponoszenia następujących opłat i prowizji 
w związku z umową, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających ich 
wymagalność:

- opłaty za dostarczenie kopii wyciągów – 10 PLN 

- opłaty za wypłaty gotówkowe – 4% nie mniej niż 9 PLN

-  opłaty za przeliczenie walut obciążeń lub wypłat gotówkowych dokonanych 
w walucie innej niż PLN – 2,99%

-  opłaty za udzielenie informacji dotyczącej Pana/Pani rachunku lub obciążeń 
wykraczających poza informacje zawarte w wyciągu – 10 PLN

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie Koszty związane z umową mogą ulegać zmianie jedynie w przypadku wystąpienia, 
co najmniej jednej z poniższych okoliczności i jedynie w zakresie wynikającym  
z takiej okoliczności:

- zmiana ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 

- wydanie decyzji lub rekomendacji przez organ regulacyjny;

-  zmiana cen towarów lub usług, z których American Express korzysta w związku 
z realizacją danej transakcji; 

-  zmiana międzybankowego kursu wymiany walut Narodowego Banku Polskiego 
w zakresie, w jakim zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez 
American Express w związku z realizacją danej transakcji;

-  nadzwyczajnej zmiany stosunków, na skutek, której spełnienie przez nas 
świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby 
istotnym pogorszeniem prowadzonej działalności gospodarczej.

Opłaty notarialne * Nie dotyczy

Skutek braku płatności 
Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani nastepujące:

W przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a 
następującymi opłatami: 

-  odsetkami, naliczanymi w trybie miesięcznym od daty wyciągu - stopa 
oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: jedna dwunasta czterokrotności 
stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w okresie 
miesięcznym;

-  w przypadku braku spłaty obciążeń po dniu, w którym powinna ona nastąpić lub 
po 60 (sześćdziesięciu) dniach od daty wyciągu - opłatą za obsługę zadłużenia, 
stanowiącą zwrot ponoszonych kosztów windykacji wierzytelności; oraz

-  w przypadku przekazania rachunku lub jakiejkolwiek kwoty należnej 
American Express od Pana/Pani do windykacji zewnętrznej firmie windykacyjnej 
(może to być kancelaria prawna) - opłatą za windykację zewnętrzną.
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4 Other important legal aspects

Right of withdrawal
You have a right to withdraw from the credit agreement within a period of 14 
calendar days. 

Yes

Early repayment
You have the right to repay the credit early at any time in full or partially. 

Yes

The right of the creditor to request commission in case of early repayment* N/A

Consultation of a database
The creditor must inform you immediately and without charge of the result of a 
consultation of a database, if a credit application is rejected on the basis of such a 
consultation. This does not apply if the provision of such information is prohibited by 
European Community law or is contrary to objectives of public policy or public security. 

If your application is declined on the basis of information received from a credit 
reference agency, we will advise you of this and provide you with the details of the 
credit reference agency used.

Right to a draft credit agreement
You have the right, upon request, to obtain a copy of the draft credit agreement 
free of charge. This provision does not apply if the creditor is at the time of the 
request unwilling to proceed to the conclusion of the credit agreement with you. 

You have the right to obtain a copy of the draft credit agreement free of charge.

The period of time during which the creditor is bound by the pre-contractual 
information*

No end date, provided that this form will expire after 60 days from the day on 
which your employer receives a new form.

5 Additional information in the case of distance marketing of financial services

a) Concerning the creditor

Creditor* American Express Services Europe Limited sp. z o. o. Oddział w Polsce

Address (seat): ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Telephone number (optional): +48 22 581 52 22

E-mail address (optional): kartapln@aexp.com

Fax number (optional): -

Website address (optional):* www.americanexpress.pl

Register* Companies register maintained by the District Court for capital city Warsaw,  
XII Commercial Division of the National Court Register, KRS number 366972

The supervisory authority* With respect to the agreement: Financial Supervisory Authority (Komisja Nadzoru 
Finansowego), Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warsaw.

With respect to consumer protection Competition and Consumer Protection 
Office (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów),  
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warsaw.
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Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego

4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy 
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia  
od umowy:

Tak

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie 
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed 
terminem określonym w umowie

Tak

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed 
terminem *

Nie dotyczy

Sprawdzenie w bazie danych 
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego 
na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie 
zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego 
sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Jeżeli Pana/Pani wniosek zostanie odrzucony na podstawie informacji 
otrzymanej z biura informacji kredytowej lub gospodarczej, zostanie Pan/Pani 
poinformowany/a o danych agencji, z której usług skorzystaliśmy.

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt 
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o 
kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do 
udzielenia kredytu konsumenckiego

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu  
umowy o kredyt.

Czas obowiązywania formularza * Brak terminu obowiązywania, z zastrzeżeniem, że formularz ten przestanie 
obowiązywać po upływie 60 dni od dnia przekazania Pana/Pani pracodawcy 
nowego formularza.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy

Kredytodawca: * American Express Services Europe Limited sp. z o. o. Oddział w Polsce

Adres: (siedziba) ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Numer telefonu: (informacja ma charakter opcjonalny) +48 22 581 52 22

Adres poczty elektronicznej: (informacja ma charakter opcjonalny) kartapln@aexp.com

Numer faksu: (informacja ma charakter opcjonalny) -

Adres strony internetowej: * (informacja ma charakter opcjonalny) www.americanexpress.pl

Rejestr * Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta  
stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego, numer KRS 366972

Organ nadzoru * W zakresie umowy: Komisja Nadzoru Finansowego, z siedzibą przy Placu 
Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

W zakresie ochrony praw konsumenta: Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów, z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

b) dane dotyczące umowy
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b) Concerning the credit agreement

Exercise of the right of withdrawal* You may exercise your right to withdraw: Yes

-  Method of withdrawal: by writing to us at the address given above, stating your 
name, address and account number and informing us you wish to withdraw 
from the agreement.

-  Time for withdrawal: 14 days starting the day after the conclusion of the 
agreement.

-  Consequences: Once you have withdrawn from the agreement in this way, and 
provided you have repaid to us in full any amounts we have advanced to you, or 
have paid to third parties on your behalf, you will not have to pay interest or other 
charges.

Choice of law* 
The law taken by the creditor as a basis for the establishment of relations with you 
before the consultation of the credit agreement.

The laws of Poland

Clause stipulating the governing law applicable to the credit agreement and / or 
the competent court.* 

Clause 38: 

The agreement is governed by Polish law and any proceedings concerning the 
agreement will normally be heard by the courts of Poland.

Language regime* Polish or English

c) Concerning redress

Existence and access to the out-of-court complaint and redress mechanism You are entitled to use out-of court complaint and redress procedures:

No.

* The creditor or the credit intermediary fills in an appropriate box if the information is relevant for a certain type of credit, or points out that certain information is not 
applicable in this type of credit.
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Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego

Organ nadzoru * W zakresie umowy: Komisja Nadzoru Finansowego, z siedzibą przy Placu 
Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

W zakresie ochrony praw konsumenta: Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów, z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

b) dane dotyczące umowy

Odstąpienie od umowy * Ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: Tak Sposób odstąpienia od 
umowy: poprzez wystosowanie do American Express, na wskazany powyżej adres, 
pisemnego oświadczenia o zamiarze odstąpienia od Umowy, w którym podane 
będzie Pana/Pani imię i nazwisko, adres i numer rachunku.
Termin: w ciągu 14 dniu od dnia zawarcia umowy.
Skutki: nie będzie Pan/Pani obciążony/a odsetkami ani innymi opłatami, o ile 
zwrócił/a Pan/Pani American Express, w pełnej wysokości, wszystkie kwoty 
wypłacone Panu/Pani przez American Express lub zapłacone przez 
American Express w Pana/Pani imieniu osobom trzecim.

Wybór prawa właściwego * 
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

Polskie

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego * Wskazanie właściwego postanowienia umowy: 
Art. 38 umowy

Umowa podlega przepisom prawa polskiego, zaś sądy w Polsce będą miały 
niewyłączną jurysdykcję wobec wszystkich stron umowy.

Język umowy * Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się  
z Panem/Panią porozumiewać w języku polskim lub angielskim.

c) dane dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów Przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów:

- Nie

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego 
rodzaju nie dotyczy
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