
WITAMY W GRONIE POSIADACZY ZŁOTEJ KARTY KORPORACYJNEJ  
AMERICAN EXPRESS®!

Złota Karta Korporacyjna American Express jest akceptowana w milionach miejsc na całym świecie.

Oferujemy Państwu najwyższy poziom usług i wsparcia, dzięki czemu mogą Państwo w pełni 
cieszyć się podróżą. Posiadacze Złotej Karty Korporacyjnej są również objęci bezpłatnym pakietem  
ubezpieczeń, obejmującym m.in. ubezpieczenie od niedogodności w podróży oraz pomoc  
medyczną do kwoty 120 000 EUR.

Niniejsza broszura opisuje najważniejsze zalety Złotej Karty Korporacyjnej American Express.  
Znajdą tu Państwo również szczegółowe informacje dotyczące Ubezpieczenia w podróży  
oraz pomocy oferowanej przez Centrum Obsługi Klienta.

Odwiedź: 
americanexpress.pl/zlotakartakorporacyjna i dowiedz się więcej o Złotej Karcie Korporacyjnej.

Złota Karta Korporacyjna
American Express®

Informator dla Posiadacza Karty

American Express®

Corporate Gold Card
Cardmember benefits and services

WELCOME TO YOUR NEW
AMERICAN EXPRESS® CORPORATE GOLD CARD

Accepted at millions of locations worldwide, your American Express Corporate Gold Card offers 
you an excellent range of benefits.

With first-class service and support, we’re here to help remove the stress from travelling and make 
it more enjoyable. While travelling you are covered with free Business Travel Insurance package 
which includes Travel Inconvenience insurance as well as Medical assistance and expenses cover 
entitling you to medical assistance of up to EUR 120,000.

This pack contains all the information you need to get the most out of your new Card. So read on, to 
find out how we support you across your business spending.

Visit: 
americanexpress.pl/zlotakartakorporacyjna and learn more about the Corporate Gold Card.

http://americanexpress.pl/zlotakartakorporacyjna
http://americanexpress.pl/zlotakartakorporacyjna
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PŁAĆ ZŁOTĄ KARTĄ KORPORACYJNĄ NA CAŁYM ŚWIECIE

Złota Karta Korporacyjna American Express jest wygodnym narzędziem płatniczym akceptowanym 
w Polsce i na świecie.

Posiadacz Złotej Karty Korporacyjnej czerpie z niej następujące korzyści:

ma możliwość regulowania wydatków związanych z podróżami służbowymi, takich jak: opłaty za bilety 
lotnicze i kolejowe • opłaty za wynajem samochodów • opłaty promowe • rachunki hotelowe • rachunki  
w restauracjach • rachunki za paliwo; 

ma zapewnione bezpieczeństwo w podróży, czyli bezpłatny pakiet ubezpieczeń podróżnych;

w przypadku kradzieży lub zgubienia Karty może ją bezpłatnie wymienić w ciągu 24 godzin 
(wszędzie tam, gdzie jest to możliwe);

ma dostęp do gotówki w bankomatach na całym świecie – Usługa „Express Cash”;

może korzystać z dedykowanej Obsługi Klienta.

AKTYWACJA KARTY

Otrzymana przez Państwa Karta nie jest aktywna; należy ją aktywować przed pierwszym użyciem. 
W tym celu prosimy o podpisanie Karty oraz kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta pod 
numerem: + 48 22 581 5222,

poniedziałek–piątek, godz. 8.00–18.00

Podpisanie Karty lub jej użycie oznacza zaakceptowanie warunków Umowy, która z tą chwilą wchodzi 
w życie. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Umową Ramową z Posiadaczem Karty Korporacyjnej.

ROZLICZANIE ZŁOTEJ KARTY KORPORACYJNEJ:

W każdym miesiącu udostępniany jest Państwu szczegółowy wyciąg z rachunku Karty.

Wyciąg zawiera listę wszystkich transakcji, które zaksięgowały się od daty wystawienia poprzedniego 
wyciągu, oraz opis każdej z nich, w tym datę księgowania, nazwę miejsca zakupu i kwotę wydatków  
w złotówkach lub w walucie obcej z przeliczeniem na złotówki (prosimy o porównanie wyciągu  
z kopiami zachowanych potwierdzeń transakcji).
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USING YOUR CORPORATE GOLD CARD

The Card is accepted at millions of locations worldwide and offers you access to a wide range of 
business and travel benefits:

Pay for virtually all your business expenses: Airlines • Trains • Car rental • Ferries Hotels • Restaurants • Petrol 

Travel protection – peace of mind when travelling

Receiving a replacement Card free of charge 24/7 in emergency situations (losing or theft of the Card) 
whenever possible

Cash withdrawals from ATMs across the world

Dedicated customer service

ACTIVATE YOUR CARD

The Card you receive is inactive; you need to activate it first.

To activate your Card, please sign the back of your Corporate Gold Card immediately and call  
the Customer Service Team on + 48 22 581 5222.

Monday–Friday, 8 a.m. – 6 p.m.

By signing or using the Card you will be accepting the terms and conditions applicable to the Card.  
Please familiarise yourself with your Corporate Cardmember Framework Agreement before using  
your Card.

GENERAL INFORMATION ON SETTLING THE CORPORATE GOLD CARD ACCOUNT

Each month, you will have access to an itemized statement of your Card account.

All transactions processed since the last statement are listed, and you should check your receipts and 
Records of Charges against your statement. On the statement you will find a description of each  
transaction, including: charge date, name of establishment, the amount of money spent in Polish zlotys 
or in foreign currency with the zloty conversion.

All payments for your Corporate Gold Card spending should be settled in full amount on the due date.  
Overdue payments will incur late payment fee. 

Payment should be transferred directly to the American Express account. Details of the bank account  
to credit appear on your statement.
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Płatność za wyciąg winna być regulowana w całości w terminie wskazanym w wyciągu. 
W przypadku braku terminowej spłaty American Express jest uprawniony do naliczenia stosownej  
opłaty za opóźnienie w płatnościach.

Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy American Express.  
Szczegółowe informacje oraz numer konta znajdują się w wyciągu. 

SPOSOBY ROZLICZANIA ZŁOTEJ KARTY KORPORACYJNEJ

Prosimy o kontakt z Administratorem Programu Kart Korporacyjnych w Państwa firmie w celu  
uzyskania informacji o przyjętym sposobie rozliczania.

„POLECENIE ZAPŁATY” – GWARANCJA TERMINOWYCH PŁATNOŚCI*

„Polecenie Zapłaty” to usługa, dzięki której miesięczne wyciągi mogą być spłacane automatycznie  
i na czas za pośrednictwem Państwa banku.

Płatności dokonywane w drodze Polecenia Zapłaty są wyjątkowo bezpieczne, ponieważ w każdej chwili 
mogą Państwo zrezygnować z usługi lub anulować pojedyncze polecenie zapłaty w ciągu 30 dni od dnia 
obciążenia Państwa rachunku.

Aby uruchomić usługę, wystarczy jednorazowo wyrazić zgodę na tę formę płatności, wypełniając  
formularz Zgoda na obciążanie rachunku. Należy wypełnić obie części formularza – jedna jest  
przekazywana American Express, druga natomiast trafia do Państwa banku. Prosimy o przesłanie  
wypełnionego i podpisanego oryginału formularza (obu jego części) na adres:

American Express Europe S.A.  
Oddział w Polsce. 
Dział Karty Korporacyjnej  
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Usługa zostanie aktywowana po otrzymaniu z Państwa banku potwierdzenia zgody na obciążanie 
rachunku. O aktywacji usługi powiadomimy Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej  
(drogą mailową).

Prosimy o zapewnienie na rachunku bankowym środków w wysokości odpowiadającej pełnej  
kwocie salda podanego w wyciągu najpóźniej na 1 (jeden) dzień roboczy przed wymaganym  
terminem płatności.

„MY CARD ACCOUNT” – WYCIĄGI ELEKTRONICZNE

Aby mieć dostęp do wyciągów elektronicznych oraz danych o obciążeniach bieżących, należy  
zarejestrować się w serwisie „My Card Account”: www.americanexpress.pl/mycardaccount

Uwaga: Usługa „My Card Account” posiada interfejs w języku angielskim, jednak wyciągi  
sporządzane są w języku polskim.

W przypadku jakichkolwiek trudności w korzystaniu z serwisu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją 
w języku polskim i angielskim (dostępną u Administratora Programu Kart Korporacyjnych  
w Państwa firmie). Mogą Państwo liczyć także na pomoc Centrum Obsługi Klienta pod numerem 
telefonu: +48 22 581 5222.

* Dotyczy osób rozliczajacych sie indywidualnie z American Express.
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METHODS OF SETTLING THE CARD ACCOUNT

Please consult your company’s Corporate Card Program Administrator for details of the settlement 
method your Company has adopted.

“DIRECT DEBIT” — THE GUARANTEE OF REGULAR AND TIMELY PAYMENTS*

“Direct Debit” is a facility that allows the Customer’s bank to make automatic payments of amounts 
due shown on monthly transaction statements.

Payments made under “Direct Debit” are exceptionally secure, because withdrawing from the service is 
possible at any time. You may also cancel a single Direct Debit within 30 business days after its personal 
account has been debited.

To activate “Direct Debit”, you just have to give your consent by completing the “Direct Debit Consent 
Form”. Both parts of the form need to be completed — one for American Express, the other for  
the Customer’s bank. Please send the completed and signed original of the “Direct Debit Consent 
Form” (both parts) to the following address:

American Express Europe S.A.  
Oddział w Polsce. 
Corporate Card Department 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw.

Please note:

“Direct Debit” will be activated after receiving from Your Bank consent for debiting Your bank account.

You will be informed electronically about “Direct Debit”

You shall provide sufficient funds in the account to cover the full balance specified in the Statement 
on the day preceding the payment date shown on the monthly Statement.

“MY CARD ACCOUNT” – VIEW YOUR STATEMENTS ONLINE

Please register your Card directly via www.americanexpress.pl/mycardaccount to have online  
access to your transactions and monthly statements. 

Note:
“My Card Account” has English language interface but Cardmembers have access to statements in 
Polish language.

“My Card Account” is an easy to use tool but in case of any difficulties please refer to a manual in Polish 
and in English.

For a copy of “My Card Account Manual for Cardmembers” contact your Corporate Card Programme 
Administrator or call Customer Service on: +48 22 581 5222.

* Applicable to persons making individual settlements with American Express.

http://www.americanexpress.pl/mycardaccount
http://www.americanexpress.pl/mycardaccount
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OBSŁUGA KLIENTA

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA AMERICAN EXPRESS®

Złota Karta Korporacyjna American Express to nie tylko wygodne narzędzie płatnicze.  
W każdym miejscu na świecie mogą Państwo liczyć na pomoc pracowników Centrum Obsługi  
Klienta. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 22 581 5222.

Centrum Obsługi Klienta służy pomocą w kwestiach związanych z:

utratą, kradzieżą lub zniszczeniem Karty i jej wymianą,

informacjami dotyczącymi wyciągu, warunkami płatności,

informacjami o serwisie „My Card Account”,

usługą „Polecenie Zapłaty”.

Centrum Obsługi Klienta
Prosimy o kontakt pod numerem: +48 22 581 5222.
e-mail: kartapln@aexp.com
poniedziałek–piątek, godz. 8.00–18.00

Zastrzeganie Kart: całodobowo pod numerem +48 22 581 5222.

Prosimy, aby kontaktując się z nami telefonicznie, podawali Państwo numer swojej Karty.  
W korespondencji prosimy załączać także kopie potwierdzeń transakcji, wyciągów i wszystkie inne 
dokumenty, które mogą ułatwić nam szybkie wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.

Prosimy o zawiadomienie nas o każdej zmianie danych kontaktowych, w tym o zmianie adresu czy 
numeru telefonu (domowego lub służbowego). Ma to szczególne znaczenie w przypadku zbliżania 
się terminu ważności Państwa Karty.

USŁUGA „EXPRESS CASH”

Posiadacze Kart mają do dyspozycji około 1 200 000 bankomatów na całym świecie – wszędzie 
tam, gdzie widnieje symbol American Express. Jeśli pragną Państwo uaktywnić Usługę „Express Cash”, 
prosimy o kontakt z Administratorem Programu Kart Korporacyjnych w Państwa firmie w celu 
uzyskania zgody. Następnie należy wypełnić Wniosek o uruchomienie usługi wypłat gotówkowych 
– Usługi „Express Cash”. Dokument podpisany przez Państwa oraz Administratora Programu  
należy przesłać na adres:

American Express Europe S.A.  
Oddział w Polsce. 
Dział Karty Korporacyjnej  
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
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AMERICAN EXPRESS, AT YOUR SERVICE

AMERICAN EXPRESS® CORPORATE CARD CUSTOMER SERVICES

The Corporate Gold Card is not only a comprehensive payment tool, it is also a guarantee of global  
support ready toanswer your queries and respond to your needs. Please call on +48 22 581 5222.

A team to help you
A highly trained American Express Customer Service Team is at your service to help you with:

Emergency Card replacement if your Card is lost or stolen

Information about your monthly statement Payment terms

„My Card Account” – acces to online statements

Direct Debit service

American Express® Corporate Card Customer Services Team
Call on +48 22 581 5222.
e-mail: kartapln@aexp.com
Monday–Friday, 8 a.m. – 6 p.m.

If your Card is lost or stolen, call the 24/7 Customer Service on +48 22 581 5222.

When calling us, please quote your Card number. In your letters, please also include copies of  
transaction confirmations, statements and all other documents which could help us explain any 
possible doubts in a most prompt manner.

Please inform us immediately of any change in your contact details, including changes to your 
home or office telephone numbers and in particular your address. This is particularly important if 
the Card is due to expire.

EXPRESS CASH

If your company participates in the Corporate Express Cash program, you can use  
the Corporate Gold Card to get money from over 1,200,000 ATMs worldwide. 

If you wish to enroll in Express Cash Service please consult your company’s Corporate Cards  
Programme Administrator for approval. Please send the completed and signed original of the form to  
the following address:

American Express Europe S.A.  
Oddział w Polsce. 
Corporate Card Department 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw.
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CHIP & PIN

Państwa Złota Karta Korporacyjna American Express została wyposażona w technologię Chip & PIN, 
która jeszcze skuteczniej chroni Państwa przed nieautoryzowanym użyciem Karty.

By bezpiecznie korzystać z Karty oraz nie dopuścić do nieautoryzowanych transakcji, prosimy zachować 
kod PIN w tajemnicy, podjąć wszelkie środki ostrożności, aby osoby trzecie nie poznały kodu PIN ani 
nie korzystały z Państwa Karty, oraz przechowywać kod PIN w innym miejscu niż Kartę.

Ważne informacje dotyczące kodu PIN:

Należy zmienić otrzymany kod PIN na wybrany przez siebie (usługa bezpłatna, dostępna 
na terenie Polski w dowolnym bankomacie sieci Euronet lub Banku Pekao S.A.).

Trzy kolejne próby wprowadzenia błędnego kodu PIN spowodują jego zablokowanie 
(jednak nawet po zablokowaniu kod pozostaje bez zmian).

Jeżeli kod PIN jest zablokowany, Posiadacz Karty musi go odblokować używając w tym celu 
poprawnego kodu kodu PIN (usługa dostępna na terenie Polski w dowolnym bankomacie sieci  
Euronet lub Banku Pekao S.A.).

Jeżeli Posiadacz Karty zapomni swój kod PIN, powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta 
pod numerem: +48 22 581 5222. American Express prześle przypomnienie aktualnego kodu PIN na 
adres korespondencyjny.

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z KARTY

OCHRONA ZŁOTEJ KARTY KORPORACYJNEJ

Aby zapobiec użyciu Złotej Karty Korporacyjnej przez osoby nieupoważnione, prosimy  
o podjęcie poniższych działań:

Natychmiast po otrzymaniu Karty należy podpisać ją za pomocą długopisu.

Kartę należy przechowywać w widocznym miejscu portfela, tak aby szybko zauważyć jej 
ewentualny brak.

Płacąc Kartą, należy sprawdzać, czy nie została ona podmieniona.

Składając zamówienie przez telefon (np. rezerwując miejsce w hotelu), szczegółowe dane dotyczące 
Karty należy podawać tylko w przypadku dokonywania transakcji.

Należy upewniać się, że wszelkie nieprawidłowe wydruki dotyczące transakcji są natychmiast niszczone.

Nie wolno przechowywać w tym samym miejscu Karty i kodu PIN; nie wolno także zapisywać swojego 
kodu PIN na Karcie.

UTRATA LUB KRADZIEŻ KARTY

W przypadku utraty Karty (zgubienia, kradzieży) należy ją jak najszybciej zastrzec, dzwoniąc do 
Centrum Obsługi Klienta pod numer: +48 22 581 5222. Karta zostanie natychmiast zablokowana.

American Express zapewnia bezpłatną wymianę Karty w ciągu 24 godzin (wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe).* Odpowiedzialność Posiadacza Karty do chwili jej zastrzeżenia jest ograniczona do kwoty 50 euro.

* American Express zawsze stara się wychodzić naprzeciw potrzebom Klientów, związanym z wymianą Karty w sytuacjach 
awaryjnych. Jednakże zdarza się, że z powodu specyficznych regulacji prawnych, sytuacji politycznej, a czasem ze względu na 
zdrowy rozsądek lub względy bezpieczeństwa nie jesteśmy w stanie przesłać Karty do niektórych krajów.

5

CHIP & PIN

Your Card uses Chip & PIN technology to provide convenience and extra security in protecting you 
against unauthorised use of the Card.

To safeguard the service and ensure that no unauthorised transactions are made, you must keep your 
PIN strictly confidential and take all reasonable precautions to prevent others from learning your PIN or 
using the Card issued to you. PIN should be kept entirely separate from the Card.

Important information about the PIN code:

Once you have activated your Card, you could personalise your PIN at any Euronet or Bank Pekao S.A. 
ATM (located in Poland only).

If you enter your PIN incorrectly three times, your Card will be temporarily locked (the code will remain 
unchanged even after it is locked).

If this happens, you can unlock it in any Euronet ATM or Bank Pekao S.A. ATM (located in Poland only) 
by entering the correct PIN code.

If you forget your PIN code, please call the Customer Service Department on +48 22 581 5222. 
American Express will send reminders of the PIN code to your mailing addresses.

CARD SAFETY

FRAUD PROTECTION SO THE CARD TRANSACTIONS ARE SECURE

To safeguard the Corporate Gold Card against use by unauthorized persons, please take  
the following preventative steps:

Sign the Card immediately, using a ballpoint pen.

Keep the Card in a conspicuous place in your wallet, so you will notice if it is missing.

When using the Card in any transaction, make sure that the Card you get back has your name on it.

When making telephone bookings, such as hotel reservations, only disclose the Card details when 
making definite orders.

Make sure that incorrect imprints of the Card are destroyed immediately.

Do not store the Card and the PIN number in the same place; do not write your PIN number on the Card.

LOSS OR THEFT OF THE CORPORATE GOLD CARD

If your Card is lost, stolen or misused, it should be blocked as soon as possible. Please call  
Customer Service on: +48 22 581 5222. The Card will be blocked immediately.

American Express offers free 24/7 Card replacement whenever possible.* Please note that  
the liability of the Cardmember is limited to only 50 EURO until the Card is cancelled.

* Wherever possible American Express tries to meet customers immediate card replacement needs, however a variety of laws 
and regulations, political situations, common-sense, safety and security issues mean that occasionally American Express is  
unable to send Cards to certain countries.
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ODNOWIENIE ZŁOTEJ KARTY KORPORACYJNEJ

Okres ważności Karty upływa z ostatnim dniem miesiąca widniejącego po słowach „Valid Thru” 
(„Ważna do”). Nową Kartę powinni Państwo otrzymać na krótko przed upływem ważności Karty 
aktualnie używanej. Prosimy o jej podpisanie i aktywowanie natychmiast po otrzymaniu.

Gdyby nowa Karta nie dotarła do Państwa na dwa tygodnie przed utratą ważności Karty aktualnie 
używanej, prosimy o niezwłoczny kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem: +48 22 581 5222. 
Pomoże nam to zapobiec ewentualnemu przejęciu Karty i jej użyciu przez osoby nieupoważnione.

KORZYŚCI DLA POSIADACZA ZŁOTEJ KARTY KORPORACYJNEJ

Złota Karta Korporacyjna jest akceptowana w milionach miejsc na całym świecie. Korzystając  
z niej, mają Państwo dostęp do korzyści związanych z podróżowaniem.

DOSTĘP DO SALONÓW VIP NA LOTNISKACH1

Posiadacze Złotej Karty Korporacyjnej mogą skorzystać z przygotowanej specjalnie dla nich oferty 
członkostwa w LOUNGE CLUB™, obejmującej:

Bezpłatne członkostwo w programie LOUNGE CLUB™, uprawniające do korzystania z 700 salonów VIP 
na lotniskach na całym świecie.

Dwie bezpłatne wizyty w salonach VIP w każdym roku członkostwa w programie (licząc od momentu 
przystąpienia).

Zaproszenie do salonu osób towarzyszących.

Po wykorzystaniu dwóch darmowych wizyt, Posiadacz Złotej Karty Korporacyjnej American Express 
będzie obciążany opłatą za każdą kolejną wizytę w salonie (obecnie opłata wynosi 28 EUR).  
Również w przypadku zaproszenia do salonu osób towarzyszących, Złota Karta Korporacyjna  
Posiadacza zostanie obciążona opłatą w wysokości 28 EUR za wizytę każdej z osób.

Aby zarejestrować się w programie LOUNGE CLUB™ i otrzymać kartę LOUNGE CLUB™, należy 
wypełnić odpowiedni formularz i odesłać go do American Express Services Europe Limited, sp. z o.o., 
Oddział w Polsce.

Wypełniony i podpisany formularz należy zeskanować, a następnie przesłać na adres: kartapln@aexp.com. 

1. Wymagana rejestracja Posiadacza Karty. W tym celu należy wypełnić formularz umożliwiający zarejestrowanie się w programie LOUNGE 
CLUB™.  Pełne warunki korzystania z salonów dostepne są na stronie www.loungeclub.com/en/terms-and-conditions.
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CARD RENEWAL

Your Card is valid until the last day of the month shown below ‘Valid Thru’. You should receive a new 
Card shortly before the expiry date of the Card you are currently using. The new Card should be 
signed and activated immediately on receipt.

If you have still not received a new Card two weeks before the current Card expires, please notify us as 
soon as possible. Call the Customer Service at: +48 22 581 5222. This will help protect you against any 
possible interception and use by unauthorized persons.

BENEFITS FOR CORPORATE GOLD CARDMEMBERS

The Corporate Gold Card is accepted at many locations worldwide and offers you access to a wide 
range of benefits while travelling worldwide.

AIRPORT VIP LOUNGE ACCESS1

All Corporate Gold Cardmembers can take advantage of the specially prepared offer of membership 
in LOUNGE CLUB™, which enables:

Free LOUNGE CLUB™ membership which allows Cardmembers to use over 700 airport VIP lounges 
worldwide.

Two complimentary visits per LOUNGE CLUB™ membership year. Thereafter the usual entry fee of 
EUR 28 will apply.

Invite accompanying guests to the lounge, for which a fee of EUR 28 per guest will be charged to  
Cardmember’s Corporate Gold Card.

In order to sign up for LOUNGE CLUB™ membership and receive the LOUNGE CLUB™ card, please 
fill in the form and send it to American Express Services Europe Limited, sp. z o.o., Oddział w Polsce.

Complete the application form, scan the completed and signed document and submit via email to 
kartapln@aexp.com.

1. Cardmember enrolment required. To see complete conditions of use, please visit www.loungeclub.com/en/terms-and-conditions.

http://www.loungeclub.com/en/terms-and-conditions
http://www.loungeclub.com/en/terms-and-conditions
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UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Ubezpieczenia oraz postępowania w przypadku  
zdarzenia, należy skontaktować się z Ubezpieczycielami pod numerem: +48 22 529 84 87.

Zalecamy również kontakt z Ubezpieczycielami w momencie powstania zdarzenia, przed 
podjęciem jakichkolwiek dalszych czynności.

PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

Posiadacz Złotej Karty Korporacyjnej jest objęty następującym bezpłatnym pakietem ubezpieczeń:

Wypadek w podróży służbowej
Polisa obejmuje ubezpieczenie do kwoty 800 000 PLN na wypadek śmierci lub kalectwa wskutek 
nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce podczas podróży, jeśli szkoda nastąpiła podczas  
korzystania z publicznego środka transportu. 

Ubezpieczenie to zapewnia także odszkodowanie do kwoty 400 000 PLN w przypadku podróży  
prywatnej, jeśli szkoda nastąpiła podczas korzystania z publicznego środka transportu.

Pomoc medyczna oraz pomoc stomatologiczna 
Polisą objęte są niezbędne koszty pomocy medycznej, zabiegów chirurgicznych i pobytu w szpitalu,  
a także koszty leczenia stomatologicznego w nagłych wypadkach.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

do 120 000 EUR w przypadku hospitalizacji,

do 16 000 EUR z tytułu leczenia ambulatoryjnego przy udziale własnym wynoszącym 80 EUR,

do 200 EUR na pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego w nagłych wypadkach.

Niedogodności w podróży 
Ubezpieczenie pozwala na zakup posiłków i napojów lub zakwaterowanie w hotelu w przypadku opóźnienia 
lub odwołania lotu, a także z powodu sprzedania przez linie lotnicze większej liczby biletów niż jest faktycznie 
miejsc (tzw. overbooking). Polisa umożliwia także zakup niezbędnych przyborów toaletowych i ubrań  
w przypadku znacznego opóźnienia w dostarczeniu bagażu. Wszystkie powyższe wydatki powinny obciążyć  
Kartę Korporacyjną American Express Ubezpieczonego, chyba że płatność Kartą jest niemożliwa ze 
względu na brak jej akceptacji przez lokalne punkty handlowo-usługowe.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

opóźnienie lotu lub odwołanie lotu lub odmowa wpuszczenia na pokład – do kwoty 2 400 PLN,

spóźnienie na przesiadkę – do kwoty 1 400 PLN,

opóźnienie dostarczenia bagażu przez linię lotniczą o co najmniej 6 godzin – do kwoty 1 400 PLN,

opóźnienie w dostarczeniu bagażu przez linie lotnicze, jeśli bagaż nie dotrze w ciągu 48 godzin 
od chwili przyjazdu – do dodatkowej kwoty 5 000 PLN.

Mienie 
Obejmuje przedmioty, które zostały zagubione, skradzione lub zniszczone podczas podróży do kwoty  
5 000 EUR lub w ramach limitu do kwoty 750 EUR za jeden przedmiot, parę lub zestaw przedmiotów. 

Ważne: Polisa nie obejmuje m.in. pieniędzy, dokumentów i sprzętu elektronicznego.
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INSURANCE COVER

In case of an accident it is recommended that Cardmembers contact the Insurers in order to obtain  
complete information on the insurance and the process for making a claim: +48 22 529 84 87 (24/7).

Contact is recommended immediately after the accident occurs, prior to taking any further action.

PEACE OF MIND WHEN TRAVELLING

When you pay for a trip on your American Express Corporate Gold Card, you receive travel insurance 
cover for no additional charge. That means you can enjoy the ride, and leave the worrying to us.

Business Travel Accident
The policy gives you up to PLN 800,000 in coverage during your business trips or up to  
PLN 400,000 coverage for personal trips. The policy covers death or disability caused by an  
accident during a trip when travelling on a common carrier. 

Medical assistance and expenses 
Provides cover for necessary medical, surgical and hospital costs as well as emergency dental costs.

The maximum amount for this cover is:

Up to EUR 120,000 if you are hospitalised

Up to EUR 16,000 for outpatient treatment with an excess of EUR 80

Up to EUR 200 for emergency dental costs.

Travel Inconvenience Insurance 
The insurance allows you to purchase meals, refreshments and hotel accommodation if  
a scheduled flight is seriously delayed, cancelled, overbooked or you miss your connection flight. 
The policy also allows you to purchase essential items of toiletries and clothing in case of your  
personal baggage is delayed.

All the above mentioned costs must be charged to your Corporate Gold Card to be eligible for  
reimbursement, unless payment with your Card is not possible due to local merchant acceptance.

You receive cover of:

Flight delay, flight cancellation, or denial of boarding – up to PLN 2,400

Flight missed connection – up to PLN 1,400

Baggage delay for 6 hours or more – up to PLN 1,400

Extended baggage delay – up to additional PLN 5,000.

Personal Belongings 
Cover Gold Cardmember’s personal belongings which are lost, stolen or damaged:

Up to EUR 5,000 in total per trip

Up to EUR 750 for a single item, pair or set of items.

Note: The Cardmember will not be cover for e.g. money, documents and electronic items.
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„Global Assistance” – pomoc telefoniczna na całym świecie (całodobowo) 
Pracownicy infolinii udzielą Posiadaczowi Karty Korporacyjnej informacji na temat formalności 
paszportowych i/lub wizowych, wymaganych szczepień, przepisów celnych, kursów wymiany  
walut, klimatu, rozkładów jazdy, miejscowych lekarzy oraz tłumaczy.

Dzwoniąc z każdego miejsca na świecie, uzyskają Państwo pomoc w kwestiach medycznych, 
prawnych i dotyczących bezpieczeństwa. Jeśli znajdą się Państwo w trudnej sytuacji prawnej lub 
zdrowotnej, za pośrednictwem infolinii możliwe będzie przekazanie pilnej wiadomości lub informacji 
medycznej przyjaciołom, krewnym lub partnerom handlowym.

UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY – OBSŁUGA KLIENTA

Zgłaszanie zdarzeń objętych ubezpieczeniem, informacja o ubezpieczeniach oraz Usługa  
„Global Assistance”:

+48 22 529 8487 (infolinia czynna całą dobę)

Szczegółowe informacje o przysługującym Państwu ubezpieczeniu znajdują się w broszurze:  
Ubezpieczenie w podróży.
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Global Assistance 
When you’re far from home and have an emergency, call the exclusive Global Assistance team  
anytime from anywhere. Accessible 24 hours a day from anywhere in the world. They will provide 
information on passport, visa and inoculation requirements, customs regulations, currency  
exchange rates, climate, travel schedules, local doctors and translation services. They will also send 
urgent messages or medical information to your friends, relatives or business associates during  
a medical or legal emergency.

BUSINESS TRAVEL INSURANCE CUSTOMER SERVICE

Making Claims, Insurance Information and Global Assistance Service

Call on +48 22 529 84 87 (24/7)

Please read the full set of Business Travel Insurance Terms and Conditions.
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