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American Express Services Europe Ltd, England, filial, registration number 516402-4480 (Swedish Companies Registration Office, branch register), 106 82 
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American Express Services Europe Limited is authorised in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority under the Payment Services Regulations 
2009 (reference number 415532) for the provision of payment services.

Authorised User Form

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

1. company information

Company Name:

Department:

Company Address:

Postcode and area:

Country:

2. Applicant information

First Name:

Last Name:

Please provide your name as you wish it to 
appear on the Card (if applicable). You must 

include your full last name. (Max 20 characters 
incl. spaces. No å, ö, ä or full stops.):

Please indicate where you  
would like your Card to be sent: Office Address as provided above     Residential address as provided below 

(Your Card will be delivered to this address unless your Company has arranged to distribute it.)

Personal ID (YYMMDD-NNNN): —

If you do not have a Swedish ID number, or if you are not registered in the Swedish Population 
Register, please provide your date and place of birth. Please also provide a copy of your valid 
passport with this application.

Residential Address:

Postcode and area:

Country:

Date of Birth (YYYYMMDD):   Place of Birth: 

Employee Number (if required by  
your company):

Telephone Number (private):

Telephone Number (work):

E-mail Address  
(This will be only be used for servicing 

purposes by American Express):

CPC/CPA-SW-AUForm-September 2014
American Express Services Europe Ltd, England, filial, org nr 516402-4480 (Bolagsverkets filialregister), 106 82 Stockholm, Sverige – Säte Belgrave House,  
76 Buckingham Palace Road, London SW1W9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales och vars registreringsnummer är 1833139.
American Express Services Europe Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority i Storbritannien i enlighet med Payment Services Regulations 2009 
(registreringsnummer 415532) för tillhandahållande av betaltjänster.

Ansökan för Godkänd Användare

Det är viktigt att du och ditt företag fyller i hela ansökningsformuläret. Skriv därefter ut formuläret och låt alla parter underteckna det. Alla fält  
MÅSTE fyllas i för att ansökan ska kunna behandlas (om inte annat anges)

1. uppgifter om företaget

Företagets/Organisationens namn:

Avdelning:

Företagets Adress:

Postnummer och stad:

Land:

2. uppgifter om den sökande

Förnamn:

Efternamn:

Skriv ditt namn så som du vill att det anges på 
Kortet (om tillämpbart). Du måste ange ditt 

fullständiga efternamn. (Högst 20 tecken inklusive 
mellanslag. Ogiltiga tecken: å, ä, ö, och punkt.):

Vänligen ange vart du vill  
att Kortet skall skickas: Företagets adress, angiven ovan        Bostadens adress, angiven nedan 

(Ditt Kort kommer att levereras till denna adress ifall ditt Företag inte har ordnat med utdelning av Kortet.)

Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN): —

Om du saknar ett svenskt personnummer eller inte är registrerad i det svenska 
befolkningsregistret, vänligen ange ditt födelsedatum och födelseort. Bifoga också en  
kopia av giltigt pass med denna ansökan.

Bostadsadress:

Postnummer och Ort:

Land:

Födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD):  Födelseort: 

Anställningsnummer
(om det krävs av ditt företag):

Telefonnummer (privat):

Telefonnummer (arbete):

E-postadress: 
(Denna kommer enbart att användas av 

American Express i syfte att betjäna kunden):
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3. Affirmation

the below paragraph describes how American express collects, uses and shares information about you. please read the below 
carefully and sign where indicated. 
a) You understand, acknowledge and agree that American Express Services Europe Limited (“American Express”, “we”, “our” or “us”): 
i) May exchange information about you, your Account and Charges on your Account (including details of goods or services purchased) 
(“Data”) within the American Express Entities, including their agents, processors and suppliers; to Your Company (including the Programme 
Administrator) or its Affiliates, including their agents and processors; to any party authorised by you; to companies who distribute the 
Card; to any other party whose name or logo appears on the Card; and to Merchants used by you in order to administer and service your 
American Express Corporate Purchasing Card programme and/or American Express Corporate Purchasing Account programme, process and 
collect Charges on it and manage any benefits, insurance, travel or other corporate programmes in which you or Your Company are enrolled. 
Where you purchase goods and/or services on behalf of a third party with the Card/Account, you are required to inform the third party (and 
obtain that third party’s consent if necessary) to the processing of his or her information to us for these purposes. 
ii) May allow other companies and appointed processors specifically selected by us to access Data to develop lists to make relevant offers 
to you (by mail, email, telephone or via the internet), provided that you have opted in to it where required. We may consolidate the Data from 
various American Express Entities in order to manage, maintain and develop our overall relationship with you. The Data used to develop these 
lists may be obtained from the Application Form and process, from the Charges on the Card/Account, from surveys and research (which may 
involve contacting you by mail, email, telephone or via the internet provided that you have opted in to it where required) and other sources 
such as Merchants or marketing organisations. 
iii) Recognising that the Card/Account is only to be used for business purposes may use information about you, your Account and 
Charges made using the Card/Account, to prepare reports and statistics to enable Your Company to uphold an effective administration 
and procurement policy, as well as in order to fulfil contractual obligations towards Your Company and this may also include information 
on outstanding debt. Such reports and statistics may be made available to Your Company (including the Programme Administrator and 
designated employees) or its Affiliates, including their agents and processors for the purposes of administration of the American Express 
Corporate Purchasing Card programme and/or American Express Corporate Purchasing Account programme and includes detailed 
information per transaction like your name, Card number, transaction descriptions (including for example dates, values and currencies), 
information on Merchant and Merchant industry. 
iv) May exchange the Data with fraud prevention agencies. If you give us false or inaccurate information and we suspect fraud, this may be 
recorded for security purposes. These records may be used by us and other organisations to make decisions about offering products such as 
credit and credit-related services, motor, household, life and other insurance products to you and any other party with financial association 
with you, to make decisions about insurance claims made by you or any other party with a financial association with you, trace debtors, 
recover debt, prevent fraud and money laundering and manage your accounts or insurance policies. 
b) For the purpose of ensuring high service levels, staff training and to follow up your contractual requests, we may, in accordance with 
applicable law, monitor or record your telephone conversations with us, either by our own measures or by measures by organisations 
selected by us. 
c) We may undertake all of the above both within and outside Sweden and the European Union (“EU”). This includes processing your 
information in the USA where data protection laws are not as comprehensive as the EU. In these cases, please note that we always take 
appropriate steps to ensure the same level of protection for your information in the USA and other countries outside the EU (where data 
protection laws may not be as comprehensive as in the European Economic Area) as in the EU. 
d) We use advanced technology and well-defined procedures to help ensure that your Data is processed promptly, accurately and completely. 
e) Opt Out. Please write to American Express if you wish to opt out of marketing programmes. 
f) You have a legal right to obtain information regarding the personal data that are held by credit reference agencies. We will supply the names 
and addresses of the agencies and authorities we have used upon request to us. 
g) We keep Data about you only for so long as is appropriate for the above purposes or as required by applicable law. If you ask, we will 
provide you with information on the Data we hold about you in accordance with applicable law. If you believe that any Data that we hold about 
you is incorrect or incomplete, you should write without delay to American Express. Any Data which is found to be incorrect or incomplete will 
be corrected promptly.
I understand that due to the Anti Money Laundering legislation applicable, American Express is under the obligation to verify my identity 
which may impact the handling time of my application.
By signing below I confirm I have read and agree to the above. I understand that American Express may decline to issue an American Express 
Corporate Purchasing Card programme and/or American Express Corporate Purchasing Account programme without giving a reason and 
without entering into any correspondence.

individual's signature

✗
  Y   Y   m  m   d  d
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3. Försäkran

nedanstående paragraf beskriver hur American express samlar, använder och delar information om dig som kund. Vänligen läs noggrant och 
signera vid sidans slut.
a.) Att American Express, i syfte att administrera American Express Corporate Purchasing Card programmet och/eller American Express Corporate 
Purchasing Account programmet, till vilka Kontohavaren och/eller Kortmedlem ar anslutna, samt i syfte att behandla och inkassera Debiteringar, 
får delge information om Kortmedlem, Kortmedlemmens Konto och Debiteringar pa Kortmedlemmens Konto (inklusive detaljer om varor och 
tjänster som kopts) (”Medlemsinformation”) till samtliga American Express-företag och dess leverantörer såsom exempelvis transaktionsinsamlare, 
till Kontohavaren (inklusive Programadministratören) eller dess Närstaende Företag, till andra företag som utfärdar, säljer eller distribuerar 
American Express-Kort, till varje annan part vars namn eller logo tryckts pa Kortet, till Affärspartners som används av dig eller till någon annan som 
Kortmedlemmen eller Kontohavaren godkänt. När Kortmedlem köper varor eller tjänster på uppdrag av en tredje person med Kortet/Kontot ska 
Kortmedlemmen informera den tredje personen om (och om nödvändigt erhålla den tredje personens samtycke till) att information om denne kan 
behandlas for dessa syften.
b.) Att American Express-företag samt andra särskilt utvalda bolag och anlitade transaktionsinsamlare får tillgång till Medlemsinformation för att ta 
fram förteckningar i syfte att erbjuda Kortmedlem produkter och tjänster som kan vara av intresse (via post, e-post, telefon eller via Internet), under 
förutsättning att Kortmedlem har samtyckt till detta där så är nödvändigt. American Express kan komma att sammanställa Medlemsinformation 
från olika företag inom American Express-gruppen i syfte att sköta, bibehålla och utveckla American Express relation till Kortmedlemmen. 
Medlemsinformation som används för att ta fram dessa förteckningar kan hämtas fran Ansökningsformulär och ansökningsprocessen, från 
Debiteringar pa Kortet/Kontot, från undersökningar och efterforskningar (vilka kan innefatta kontakter med Kortmedlem via post, e-post, telefon 
eller via Internet, under förutsättning att Kortmedlem har samtyckt till detta där så ar nödvandigt) och andra källor som Affärspartners eller 
marknadsföringsorganisationer.
c.) Att American Express, med beaktande av att Kortet/Kontot inte ska användas för privata ändamal, får använda Medlemsinformation i syfte att ta 
fram rapporter och statistik för att möjliggöra för Kontohavaren att upprätthålla en effektiv administration och upphandlingspolicy, likaså för att fullfölja 
American Express avtalsenliga skyldigheter gentemot Kontohavaren. Detta kan komma att innefatta information om upplupna kontoskulder. Sådana 
rapporter och sådan statistik får göras tillgänglig för Kontohavaren (inklusive Programadministratören och utsedda anställda) eller dess Närstaende 
Företag, inklusive deras uppdragstagare och transaktionsinsamlare i syfte att administrera American Express Corporate Purchasing Card programmet 
och/eller American Express Corporate Purchasing Account programmet. Dessa rapporter kan inkludera detaljerad information som t.ex. namn, 
Kortnummer, beskrivning av transaktioner (exempelvis innefattande datum, belopp, valuta), information om Affärspartner och Affärspartnerns bransch.
d.) American Express kan komma att utbyta Medlemsinformation med myndigheter som bekämpar bedrägerier och annan brottslighet. Om 
Kortmedlem lämnar felaktig information till American Express och American Express misstänker bedrägeri kan information om detta komma att 
sparas av säkerhetsskäl. Sådan information kan komma att användas av American Express och andra organisationer vid beslut om att erbjuda 
produkter sasom kreditprodukter eller närliggande produkter, fordons-, hem- och livförsäkring och andra försäkringsprodukter till Kortmedlem eller 
till någon annan som Kortmedlem har ekonomiska förbindelser med, för att fatta beslut om anspråk på försäkringsersättning från Kortmedlem eller 
någon annan som Kortmedlem har ekonomiska förbindelser med, inkassoåtgarder, förhindra bedrägerier och penningtvätt samt för att administrera 
Kortmedlemmens Konto eller försäkringar.
e.) I syfte att tillförsakra en hög servicenivå, utbilda personal, säkerställa korrekt kontohantering, följa upp Kortmedlems frågor angående Avtalet samt 
för att utreda tvister, får American Express i enlighet med tillämplig lag lyssna på och/eller spela in Kortmedlems telefonsamtal med American Express 
antingen genom egna åtgärder, eller genom åtgärder från särskilt utvalda företag. 
f.) American Express får företa allt som anges ovan såväl inom som utom Sverige och den Europeiska Unionen. Detta innefattar behandling av 
Medlemsinformation i USA där personuppgiftslagstiftningen inte har ett lika omfattande skydd som inom EU. I dessa fall kommer American Express 
dock alltid att vidta nödvändiga åtgarder för att tillse att Medlemsinformation får samma skydd i USA och andra länder utanför EU (där 
personuppgiftslagstiftningen inte har ett lika omfattande skydd) som gäller i EU.
g.) American Express utnyttjar avancerad teknik och fastställda instruktioner till sina anstallda i syfte att säkerställa att Medlemsinformation behandlas 
snabbt, korrekt och fullständigt.
h.) Om Kortmedlem motsätter sig att Medlemsinformation används för ändamål som rör direkt marknadsföring får Kortmedlemmen anmäla detta 
skriftligen till American Express .
i.) Kortmedlem har rätt enligt lag att få information om de personuppgifter som innehas av kreditupplysningsföretag och myndigheter som bekämpar 
bedrägerier. American Express tillhandahåller information om namn och adresser beträffande de företag och myndigheter som American Express har 
använt sig av efter förfrågan till American Express.
j.) Medlemsinformation kommer endast att förvaras av American Express under sådan tid som ar ändamålsenlig för ovan angivna syften eller som följer 
av lag. Kortmedlemmen äger enligt lag rätt att få besked och information om Medlemsinformation som rör denne. Skulle Kortmedlemmen anta att 
Medlemsinformation inte är korrekt eller fullständig, bör Kortmedlem utan dröjsmal skriva till American Express. Medlemsinformation som inte befinns 
vara korrekt eller fullständig, kommer att justeras omgående. Jag förstår att American Express på grund av lagstiftningen mot penningtvätt är skyldigt 
att kontrollera min identitet, vilket kan påverka behandlingstiden för min ansökan.
Med min nedanstående underskrift bekräftar jag att jag har läst och godkänt den ovanstående bekräftelsen om informationshantering.
Jag förstår också att American Express kan avslå en ansökan för Corporate Purchasing Card programmet och/eller American Express Corporate 
Purchasing Account programmet, utan att ange ett särskilt skäl och utan att påbörja, ingå eller ta del av någon korrespondans.

underskrift

✗
  Å   Å   m  m   d  d
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4. designated manager

The individual may not approve this Authorised User Form, a designated manager should 
approve this Authorised User Form. Please refer to your Programme Administrator for 
appropriate company policy.

Designated Manager /  
Cost Centre Manager First Name(s):

Last Name:

Job Title:

Office Address:

Postcode and area:

Country:

Office Telephone Number: 

E-mail address:

Cost Centre (optional):

Monthly spend limit: SEK     Transaction Limit (optional) SEK 

By signing this Authorised User From, I hereby approve this Authorised User Form

designated managers signature

✗
  Y   Y   m  m   d  d

5. company Authorisation

It is essential that this form is counter-signed by a Programme Administrator (PA) or other 
authorised signatory, signed for and on behalf of the Company.

Customer Number:   
Preferred Supplier List  

(if account already exists):  PSL number Cross border transactions: Yes    No 
The Company acknowledges it shall instruct the individual detailed in Section 2 of this 
Authorised User Form to comply with the Terms of Use included in this Authorised User 
Form. The Company has verified that the details supplied by such individual are correct and 
has confirmed the identity of the individual and hereby authorises the individual's use of the 
Corporate Purchasing Card/Account on the Company's behalf.

Signature of authorised  
company signatory:

signature

✗
  Y   Y   m  m   d  d

Name:

Job Title:

Office Telephone Number:

E-mail Address: 

Authorised User FormAnsökan för Godkänd Användare
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4. Ansvarig chef

Sökande kan inte personligen godkänna denna blankett för Auktoriserad Användare, en 
Ansvarig Chef måste godkänna denna blankett. Vänligen hänvisa till Program administratören 
(PA) på företaget för ditt företags policy.

Förnamn Ansvarig Chef/  
Chef för Kostnadscentret:

Efternamn:

Befattning:

Företagets adress:

Postnummer och stad:

Land:

Telefonnummer (Arbetsplats):

E-postadress:

Kostnadscenter (valfri):

Månadslimit: SEK      Transaktionslimit (valfri) SEK 

Genom att underteckna denna blankett för Auktoriserad Användare, godkänner jag härmed 
blanketten för Auktoriserad Användare

underskrift, Ansvarig chef

✗
  Å   Å   m  m   d  d

5. Företagets godkännande

Det är viktigt att denna blankett även undertecknas av Program Administratören (PA) på 
företaget, eller annan auktoriserad undertecknare, undertecknad för och på uppdrag av Företaget.

Kundnummer:   
Preferred Supplier List

(ifall kontot redan existerar):  PSL nummer             Utlandstransaktioner: Ja   Nej 
Bolaget ska instruera den Sökande (se punkt 2) om att denne måste uppfylla de allmänna 
villkoren i Blankett för auktoriserad användare. Bolaget har verifierat att de uppgifter den 
Sökande uppgivit är korrekta och Bolaget har även bekräftat den Sökandes identitet och 
godkänner härmed den Sökande att nyttja ”Corporate Purchasing Card” för  
Bolagets räkning. 

Firmatecknares / befullmäktigat
ombuds underskrift:

underskrift

✗
  Å   Å   m  m   d  d

Namn:

Befattning:

Telefonnummer (Arbetsplats):

E-postadress:
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submitting your Application

Please check that each party has completed all fields.

print and sign 
Once completed please print and ensure that:

• The individual has signed and dated Section 3
• The Designated Manager / Cost Centre Manager has signed and dated Section 4
• The Authorised Signatory has signed and dated Section 5.  

Please return this application to:  
American Express Services Europe Limited, European B2B Servicing, UMC 87-03-013,  
1 John Street, Brighton BN88 1AH 
E-mail: European.B2B.servicing@aexp.com

If sending documents by email, please remember that the internet can be insecure.

Ansökan för Godkänd Användare
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skicka in din ansökan

Kontrollera att alla parter har fyllt i alla fält.

skriv ut och underteckna
Skriv ut ansökan efter att den har fyllts i och kontrollera följande:

• Den sökande har undertecknat och daterat punkt 3.
• Ansvarig Chef/ Chef för Kostnadscentret har undertecknat och daterat sektion 4.
• Behörig firmatecknare har undertecknat och daterat punkt 5

Returnera ansökningsformuläret till: 
American Express Services Europe Ltd, 106 82 Stockholm Fax: 0771-29 43 30 
E-post: nordicnewaccounts@aexp.com

Ifall ni skickar dokument per e-post ber vi er vänligen beakta att internet kan vara osäkert.
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Corporate Purchasing Card and Corporate Purchasing Account Terms of Use

AmericAn express corporAte purchAsing cArd/Account

1. Acceptance 
This document sets out the terms of use of the Corporate Purchasing Card 
and Corporate Purchasing Account. Please read it very carefully and keep it 
for your reference. By submitting a Form for Authorised Users (or, if earlier, 
signing or using the Corporate Purchasing Card or Corporate Purchasing 
Account), You agree to ensure all Authorised Users comply with these 
Terms of Use. These Terms of Use shall be open ended and form part of our 
Agreement with You. 

2. Definitions
Unless otherwise stated, any definitions used in these Terms of Use shall 
have the same meanings as those set out in the American Express Corporate 
Payments Terms and Conditions and in the event of any conflict, these Terms 
of Use shall prevail. 

3. Use of Cards/Codes 
a. Only an Authorised User may use the Card. The Authorised User may not 

permit anyone to use the Card who is not also an Authorised User for that 
Card or Account. 

b. We may or may not issue the Card in the name of the Authorised User. 
c. We may agree with You to restrict the Merchants where the Card or Account 

may be used or to impose limits on use of the Card or Account including 
without limitation, limits on individual Charge amounts, Card spend within 
a specific period, or the total amount of outstanding Charges on the Card or 
Account in relation to the Corporate Purchasing Card. You shall procure that 
the Authorised User consults with the Programme Administrator to find out 
more about applicable restrictions on the Card or Card Account.

d. When the Authorised User presents a Card to a Merchant and authorises a 
purchase by either entering the relevant Code or signing for the purchase in 
relation to Corporate Purchasing Card, the Authorised User will be deemed 
to have consented on your behalf that the Card Account will be debited for 
payment. For on-line, telephone, mail order, Recurring Charges or other 
means of placing orders where the Card is not physically present with the 
Merchant, the Authorised User will be deemed to agree to the transaction on 
your behalf when the Authorised User provides the Card number and related 
Card and Card Account details and follows the Merchant’s instructions for 
processing payment. If the amount of the transaction is not specified at the 
time the Authorised User authorises it, You will remain liable for the full 
amount of the resulting Charge. Neither You nor the Authorised User can 
cancel authorised Charges.

4. Permitted Uses
a. You shall instruct the Authorised User to comply with these Terms of Use 

and with your instructions, policies and procedures when using the Card. 
You may have separate policies and procedures that You should ensure the 
Authorised User is aware of when using the Card and the Card Account. Your 
policies and procedures may hold the Authorised User accountable for use 
or misuse of the Card, including fraudulent use of the Card, failure to take 
reasonable care of the Card, Codes, Card Account and Card details. You shall 
procure that the Authorised User consults with the Programme Administrator 
for the Card Account to find out more about your policies and procedures.

b. You shall procure that the Authorised User uses the Card for purchases of 
goods and/or services for the running of your day-to-day business only and 
that the Authorised User does not use the Card to purchase Items for Re-sale.

c. Any termination or expected termination of employment or of any other 
association of the Authorised User with You and the effective date of such 
termination has to be notified to the Programme Administrator and us.

5. Statements and Queries
a. You must ensure that the Authorised User notifies us immediately upon 

becoming aware of any query the Authorised User may have about any Charge 
or any transaction data in a Statement or any credit missing from it. Neither 
You nor the Authorised User may raise any claims in respect of unauthorised 
or incorrectly executed Charges or missing credits in a Statement after a 
period of one (1) month from the Statement date. If You fail to contest the 
accuracy of the Statement or the debit entries within such period after the 
Statement has been made available, claims and objections to the debit entries 
(such as for example demands for reimbursement) shall be excluded. If we 
request, You must promptly provide or must procure that the Authorised User 
promptly provides us with written confirmation of the query.

b. You will instruct the Authorised User to keep us up to date with his/her name, 
email addresses, residential address, postal mailing address and phone numbers. 
You must procure that the Authorised User notifies us immediately of any 
change of Authorised User contact details. We are not responsible for expenses 
or extra cost (penalty interests, collection fees) or any other damages to You, 
if You have neglected your obligation to inform us of changed information.

c. If we permit You access to Statements via the On-line Service and if You have 
named the Authorised User as someone with access rights, the Authorised 
User will be assigned a user ID and password (called Security Information). 
The Security Information is personal and confidential to the Authorised User. 
You must ensure that the Authorised User keeps the Security Information 
strictly confidential. You shall instruct the Authorised User not to allow other 
persons to access the On-line Service using the Security Information.

6. Preventing Loss, Theft and Misuse 
a. You must ensure that the Authorised User keeps the Card (if issued in physical 

form), Codes and all Card details safe and confidential. You shall instruct 
the Authorised User not to share them with third parties except your other 
employees whom the Authorised User has independently confirmed with You 
are the Authorised Users for the same Card Account. You must ensure that 
the Authorised User follows our instructions about using the Card Account, 
Card and Card details.

b. You shall instruct the Authorised Users to immediately inform the Programme 
Administrator if the Authorised User has reason to assume that: 
i) a Card is lost or stolen;
ii) a Replacement Card has not been received;
iii) a Code becomes known by a third party;
iv) there is suspicion that a Card or Card Account is being misused or a 

transaction is unauthorised; or 
v) there is suspicion that a transaction has been processed incorrectly.

c. If a lost or stolen Card (if issued in physical form) is subsequently retrieved, or 
if we renew a Card with a new Card on the same Card Account, the Authorised 
User may not use the lost, stolen or expired Card. The Replacement Card 
must be used instead. You must ensure that the Authorised User reports the 
retrieval of the Card immediately to us, and must cut the Card in two or 
otherwise destroy it.

d. You must ensure that the Authorised User gives us all the information in 
possession of the Authorised User as to the circumstances of any loss, theft 
or misuse of the Card. We may disclose to relevant investigation services any 
information relevant to any investigation.

7. Cash Advances
The Card or Card Account cannot be used to obtain or withdraw cash.

8. No Enrolment in the Membership Rewards® Programme
Authorised Users are ineligible for enrolment in the Membership 
Rewards  Programme. 
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Användarvillkor för Corporate Purchasing Card och Corporate Purchasing Account

AmericAn express corporAte purchAsing cArd/Account

1. Acceptans 
Detta dokument innehåller användarvillkor för Corporate Purchasing 
Card och Corporate Purchasing Account. Kontohavaren bör läsa igenom 
dokumentet noggrant och bevara det för framtida referens. Genom att 
inkomma med ett Formulär för Godkända Användare (eller, om så skulle 
ske tidigare, genom att signera eller använda Corporate Purchasing Card eller 
Corporate Purchasing Account) åtar sig Kontohavaren att tillse att Godkända 
Användare följer dessa Användarvillkor. Dessa Användarvillkor gäller tills 
vidare på obestämd tid och utgör en del av Avtalet mellan Kontohavaren och 
American Express. 

2. Definitioner 
Om inte annat framgår ska definitionerna som används i Användarvillkoren 
ha samma innebörd som definitionerna i American  Express Villkor för 
Företagsbetalningar. Om Användarvillkoren och American Express Villkor 
för Företagsbestämmelser inte stämmer överrens ska Användarvillkoren 
ha företräde. 

3. Användning av Kort/Koder
a. Endast en Godkänd Användare får använda Kortet. Den Godkända 

Användaren får inte tillåta någon annan, som inte också är Godkänd 
Användare för samma Kort, att använda Kortet eller Kontot. 

b. American  Express kan komma att utfärda ett Kort i den Godkända 
Användares namn. 

c. American Express och Kontohavaren kan komma överens om att begränsa 
antalet Affärspartners där Kortet kan användas eller införa begränsningar 
för användning av Kortet eller Kontot, inklusive, men inte begränsat till, 
begränsningar beträffande enskilda Debiteringar, utgifter med Kortet eller 
Kontot under en bestämd period, eller det sammanlagda utestående beloppet 
avseende Debiteringar på ett Kort eller Kontot hänförligt till Corporate 
Purchasing Card-programmet. Kontohavaren ska se till att Godkända 
Användare vänder sig till Programadministratören för att få veta mer om 
tillämpliga begränsningar för Kortet eller Kortkontot. 

d. När en Godkänd Användare använder ett Corporate Purchasing Card hos 
en Affärspartner och samtycker till ett inköp genom att trycka den relevanta 
Koden eller genom att signera köpet, anses den Godkända Användaren ha 
godkänt debitering av Kortkontot för betalning på uppdrag av Kontohavaren. 
Vid inköp via Internet, telefon, per post eller vid Återkommande 
Debiteringar eller vid någon annan form av betalning där kortet inte 
visas upp fysiskt för Affärspartnern, anses den Godkända Användaren ha 
godkänt transaktionen på uppdrag av Kontohavaren när den Godkända 
Användaren uppger Kortets nummer och annan tillhörande information 
om Kortet och Kortkontot och följer Affärspartnerns instruktioner för att 
fullfölja köpet. Om transaktionsbeloppet inte är känt när den Godkända 
Användaren godkänner det, ansvarar Kontohavaren för hela det belopp som 
Debiteras. Varken Kontohavaren eller Godkända Användare kan återkalla 
godkända Debiteringar. 

4. Tillåten Användning
Kontohavaren ska instruera Godkända Användare att följa Användarvillkoren 
och Kontohavarens instruktioner, riktlinjer och rutiner vid användning av 
Kortet. Kontohavaren kan ha egna riktlinjer och rutiner som Kontohavaren 
bör tillse att den Godkända Användaren känner till vid användning av Kortet. 
Kontohavarens riktlinjer och rutiner kan göra en Godkänd Användare 
ansvarig för användning eller missbruk av Kortet, inklusive bedräglig 
användning av Kortet, eller oaktsamhet avseende Kortet, Koder eller 
Kortuppgifter. Kontohavaren ska tillse att Godkända Användare vänder sig till 
Programadministratören för Kortkontot för att få veta mer om Kontohavarens 
riktlinjer och rutiner. 

a. Kontohavaren ska till se att Kortet endast används av Godkända Användare 
för att betala för Kontohavarens affärsrelaterade, dagliga utgifter för varor 
och/eller tjänster och att Godkända Användare inte använder kortet för att 
köpa Varor för Återförsäljning. 

b. Uppsägning eller förväntad uppsägning av anställning eller andra relationer 
mellan Godkända Användare och Kontohavaren och ikraftträdandet av sådan 
uppsägning måste meddelas Programadministratören och American Express. 

5. Kontoutdrag och fakturafrågor 
a. Kontohavaren måste tillse att Godkända Användare omedelbart meddelar 

American  Express om den Godkända Användaren har frågor avseende 
en viss Debitering eller information i ett Kontoutdrag eller avseende en 
saknad kreditering i ett Kontoutdrag. Kontohavaren eller den Godkända 
Användaren måste framföra klagomål avseende en obehörigt eller felaktigt 
utförd Debitering eller saknad kreditering i ett Kontoutdrag inom en (1) 
månad från Kontoutdragets datum. Om Kontohavaren inte bestrider 
Kontoutdragets riktighet eller aktuella debetposter inom ovan angiven period 
efter att Kontoutdraget gjorts tillgängligt kan invändningar och krav med 
anledning av debetposterna (exempelvis krav på återbetalning) inte göras 
gällande. På American  Express begäran måste Kontohavaren skyndsamt 
tillhandahålla, eller se till att Godkänd Användare skyndsamt tillhandahåller, 
American Express en skriftlig bekräftelse avseende frågan eller klagomålet. 

b. Kontohavaren skall instruera Godkända Användare att hålla American Express 
uppdaterad av deras namn, e-postadress, hemaddress och telefonnummer 
Kontohavaren måste tillse att Godkända Användare omedelbart meddelar 
American Express om ändringar av deras kontaktuppgifter. American Express 
ansvarar inte för de extra kostnader (räntor, inkassokostnader) eller 
annan skada som åsamkas Kontohavaren, om Kontohavaren underlåter 
att tillse att Godkända Användare informerar American  Express om 
förändrade kontaktuppgifter. 

c. Om American  Express låter Kontohavaren få tillgång till Kontoutdrag via 
Online Service och Kontohavaren har angett att en Godkänd Användare har 
rätt till sådan information, kommer den Godkända Användaren att tilldelas ett 
användar-ID och ett lösenord (Säkerhetsinformation). Säkerhetsinformationen 
är konfidentiell och personlig för den Godkända Användaren. Kontohavaren 
ska instruera den Godkända Användaren att inte låta andra personer få tillgång 
till Online Service genom användande av Säkerhetsinformationen. 

6. Förhindrande av förlust, stöld och missbruk av kort 
a. Kontohavaren ska tillse att Godkända Användare förvarar Kort (som utfärdats i 

fysisk form), Koder och alla Kortuppgifter säkert och konfidentiellt. Kontohavaren 
ska instruera den Godkända Användaren att inte ge tredje man tillgång till 
dessa, förutom anställda hos Kontohavaren som den Godkända Användaren har 
säkerställt hos Kontohavaren att de är Godkända Användare av samma Kortkonto. 
Kontohavaren ska tillse att den Godkända Användaren följer American Express 
instruktioner om användande av Kortkonto, Kort och Kortuppgifter. 

b. Kontohavaren ska instruera Godkända Användare att omedelbart informera 
Programadministratören om den Godkända Användaren har anledning att 
tro att: 
i) ett Kort har förlorats eller stulits;
ii) ett Ersättningskort inte har kommit fram;
iii) tredje man har fått tillgång till en Kod;
iv) misstanke föreligger om att ett Kort eller Kortkonto missbrukas eller att 

en transaktion har skett obehörigen; eller 
v) misstanke föreligger om att en transaktion har behandlats felaktigt. 

c. Om ett förlorat eller stulet Kort (som utfärdats i fysik form) senare återfinns 
eller om American  Express förnyar ett Kort med ett nytt Kort för samma 
Kortkonto, får den Godkända Användaren inte använda det förlorade, stulna 
eller utgångna Kortet. Ersättningskortet ska användas istället. Kontohavaren 
ska tillse att Godkända Användare omedelbart meddelar American Express 
om ett Kort återfinns samt klippa Kortet i två delar eller förstöra det på annat 
sätt. 

d. Kontohavaren ska tillse att den Godkända Användaren tillhandahåller 
American  Express all den information som den Godkända Användaren 
har om omständigheter kring förlusten, stölden eller missbruket av Kortet. 
American  Express kan komma att avslöja information av betydelse för 
utredningen för relevanta utredande myndigheter. 

7. Kontantuttag
Kortet eller Kontot kan inte användas för Kontantuttag.

8. Ingen anslutning till Membership Rewards® program
Godkända Användare kvalificerar sig inte för anslutning till 
lojalitetsprogrammet Membership Rewards ® Program. 
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