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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 an 
Authorised User Form (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 Programme 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 
online, 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, uses any 
other authentication method specified by us from time to time, 
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 dayto- 
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, e-mail 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 Online 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 Online 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 retrieved 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 
överens 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, 
använder någon annan autentiseringsmetod som anges av American 
Express från tid till annan, 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
a. 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. 

b. 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. 

c. 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, hemadress 
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 det återfunna 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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