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AMERICAN EXPRESS® CORPORATE CARD

1. Acceptance / Subject Matter of the Agreement
This Agreement sets out the Terms and Conditions for your use 
of the Card. Please read it very carefully and keep it for your 
reference. By submitting an Application Form (or, if earlier, signing 
or using the Card), you agree to the terms of this Agreement. If we 
make any changes to this Agreement you will be deemed to have 
accepted them subject to the "Changes” section of this Agreement.
This Agreement is open ended, it has no fixed duration and will 
continue until you or we end it.
You can request a further copy of this Agreement free of 
charge at any time during the term of the Agreement and 
if you do, we can make copies available via the Programme 
Administrator, American Express Customer Relations or at  
business.americanexpress.com/se.
This Agreement and all Communications between you and us 
concerning this Agreement will be in Swedish. However, some 
services may at times be provided in English.

2. Definitions
In this Agreement:
"Account” or "Corporate Card Account” means any account we 
maintain in relation to the Card;
"Affiliate” means any entity that controls, is controlled by, or 
is under common control with the relevant party, including its 
subsidiaries;
"Agreement” means this agreement with you;
"American Express Entity” means each of our Affiliates 
and other organisations that issue American Express Cards 
and "American Express Entities” means any one or more 
American Express Entity;
"Application Form” means the Account application form 
completed by you;
"Card” means the American Express Corporate Card or any other 
Account access device we issue for the purpose of accessing your 
Account to purchase goods and/or services for Your Company’s 
business purposes;
"Card Anniversary Date” means the day each year of the 
anniversary of Card membership;
"Cash Advance” means the withdrawal of cash in any currency 
through a range of methods including Express Cash and any other 
cash products as agreed separately with us;
"Charges” means all and any payments made using a Card or 
transactions otherwise charged to your Account and includes Cash 
Advances (where we have agreed with Your Company), purchases, 
fees, commissions, interest, taxes and all other amounts you and/
or Your Company (dependent on which liability structure is chosen 
for the Account, please see "Liability for Charges” section of this 
Agreement) have agreed to pay us or are liable for under this 
Agreement;
"Code(s)” means each of your Personal Identification Number(s) 
(PIN), telephone code(s), on-line passwords and any other codes 
or authentication methods established for use on your Account, 
as specified by us from time to time;
"Communications” means Statements, notices (including changes 
to this Agreement), servicing messages, disclosures, additional 
copies of this Agreement if requested and other communications;
"Merchant(s)” means a company, firm or other organisation 
accepting American Express Cards as a means of payment for 
goods and/or services;

"Online Account Service” means our internet-based service that 
we make available to you to obtain or review your Statements;
"Programme Administrator” means an administrator for the 
Programme nominated by Your Company on the relevant 
Application Form or as notified to us in writing from time to time, 
who shall have the authority to act on your behalf in administering 
all aspects of the Programme, including nomination and approval 
of further Programme Administrators, and the establishment 
and modification of restrictions on the use of the Account by 
individual Account Users; 
"PSA” means the Payment Services Act (2010:751) as may be 
amended, consolidated, re-enacted or replaced from time to time;
"Recurring Charges” means where you allow a Merchant to bill 
your Account for a specified or unspecified amount, at regular or 
irregular intervals for goods or services;
"Replacement Card” means a renewal or replacement Card issued 
to you by us;
"Security Information” means your user ID and its associated 
password, and any other authentication method specified by us 
from time to time, for use of our Online Account Service;
"Statements” means statements sent by us in respect of your 
Account during the relevant billing period;
“We”, “our” and “us” means American Express Europe  
(Sweden branch) S.A., filial, registered with Bolagsverket (the 
Swedish Companies Registration Office), branch register number 
516411-3911. Address: Tegeluddsvägen 21, 115 41 Stockholm, 
Sweden, and includes our successors and assignees. A branch 
under the supervision of Finansinspektionen (the Swedish 
Financial Services Authority). A branch of American Express 
Europe S.A., which has its registered office at Avenida Partenón 
12-14, 28042, Madrid, Spain and is a company registered in Spain 
with the Registro Mercantil Central (Central Commerical Registry) 
under number A-82628041 and authorised by the Banco de España 
(the Central Bank of Spain) for the provision of payment services 
(number 6837).
"You”, "you” and the "Cardmember” means the person whose 
name appears on the Card; and
"Your Company” means the company, business or firm that we 
have an agreement with for the provision of the Card and by whom 
you are authorised to incur business expenditure on the Card.
Additional definitions can be found in the Agreement.

3. Use of the Card/Code(s)
a. You agree that your Account will be debited when you present 

the Card to a Merchant that accepts the Card as payment and you:
i) enter your PIN or sign a paper slip issued by the Merchant;
ii) provide your Card number and related Card or Account details 

by following the Merchant’s instructions for processing your 
payment, and any other authentication method specified 
by us from time to time,  in the case of online, telephone, 
mail order purchases, Recurring Charges or through any 
other device such as telephone boxes and parking permit 
dispensers;

iii) conclude an agreement with a Merchant and you consent to 
the Merchant charging your Account for an amount that is 
specified in such agreement;

iv) authorise a contactless Charge by passing your Card over 
a contactless card reader or authorise a Charge requested 
through digital wallet technology; or
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AMERICAN EXPRESS® CORPORATE CARD

1. Introduktion/Godkännande av Avtalet
Detta Avtal innehåller villkoren för Kortmedlems användning av 
Kort. Läs noga igenom dokumentet och spara det för framtida 
referens. Genom att underteckna ett Ansökningsformulär (eller, 
om så skulle ske tidigare, genom att skriva sin namnteckning 
på eller använda Kortet) godkänner Kortmedlemmen villkoren 
i Avtalet. Om American Express gör några ändringar i Avtalet anses 
Kortmedlemmen ha godkänt dessa enligt avsnitt 25 "Ändring av 
Avtalet" i Avtalet.
Avtalet löper tills vidare på obestämd tid och gäller till dess 
Kortmedlemmen eller American Express avslutar det.
Kortmedlemmen kan när som helst under Avtalets löptid 
begära ytterligare en kopia av Avtalet gratis. Om så sker 
kan American Express göra kopior tillgängliga genom 
Programadministratören, American Express Kundservice eller 
på business.americanexpress.com/se.
Avtalet är på svenska och alla Meddelanden mellan Kortmedlemmen 
och American Express kommer att ske på svenska. Viss service kan 
dock vid vissa tidpunkter komma att erhållas på engelska.

2. Definitioner
De definitioner som används i Avtalet ska ha den innebörd som 
anges nedan:
"Affärspartner" avser den enskilda firma, det bolag, eller 
annan verksamhet som accepterar American Express Kort som 
betalningsmedel för varor och/eller tjänster;
"American Express" avser American Express Europe (Sweden 
branch) S.A., filial, org. nr. 516411-3911 (Bolagsverkets filialregister), 
Tegeluddsvägen 21, 115 41 Stockholm, och den som träder i 
dettas ställe och den som Avtalet eller delar av Avtalet överlåts 
till. En filial under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. Filial 
till American Express Europe S.A., säte Avenida Partenón 12-14, 
28042, Madrid, Spanien. Ett aktiebolag bildat i Spanien vars org. 
nr. är A-82628041 (registrerat i Registro Mercantil Central), med 
tillstånd från Banco de España i Spanien för tillhandahållande av 
betaltjänster (reg. nr. 6837).
"American Express-företag" avser varje Närstående Företag 
till American Express och andra organisationer som utfärdar 
American Express Kort;
"Ansökningsformulär" avser ansökan om Konto som fyllts i av 
Kortmedlemmen;
"Avtalet" avser detta avtal med Kortmedlemmen;
"BtjL" avser Betaltjänstlagen (2010:751), som kan ändras, 
konsolideras eller ersättas från tid till annan;
"Debiteringar" avser alla betalningar som sker med hjälp av ett 
Kort, eller transaktioner som på annat sätt belastar Kontot, och 
innefattar Kontantuttag (där American Express har överenskommit 
detta med Kontohavaren), köp, avgifter, provisioner, premier, 
räntor, skatter och alla andra belopp som Kortmedlemmen och/
eller Kontohavaren (beroende på vilken ansvarsfördelning som 
valts för Kontot, se avsnitt 12 "Ansvar för Debiteringar" i Avtalet) 
har åtagit sig att betala eller på annat sätt är ansvarig för enligt 
Avtalet;
"Ersättningskort" avser ett Kort utfärdat av American Express till 
Kortmedlemmen som förnyar eller ersätter ett Kort;
"Koder" avser Kortmedlemmens samtliga PIN-koder, 
telefonkoder, Internet- lösenord, alla andra koder eller annan 
autentiseringsmetod som bestämts av American Express, som 
tagits fram för användning av Kontot;
"Konto" avser alla konton som Kortet är anslutet till;
"Kontohavare" avser den enskilda firma, det bolag, eller annan 
verksamhet som har ett avtal om att American Express ska 
tillhandahålla Kort och som har godkänt att Kortmedlemmen 
använder Kortet för affärsrelaterade utgifter;
"Kontoutdrag" avser kontoutdrag som American Express skickar 
ut avseende Kortmedlemmens Konto;
"Kontantuttag" avser uttag av kontanter i alla valutor genom 
olika metoder, inklusive Express Cash Service och alla andra 

kontantbaserade tjänster för vilka särskild överenskommelse 
träffats med American Express;
"Kort" avser det American Express Corporate Card eller alla andra 
former för kontoåtkomst som American Express erbjuder eller 
utfärdar för att möjliggöra tillgång till Kortmedlemmens Konto 
för köp av varor och/eller tjänster för Kontohavarens affärssyften;
"Kortmedlem" avser personen till vilken Kort utfärdats;
"Meddelanden" avser Kontoutdrag, skriftliga meddelanden 
(inklusive ändringar av Avtalet), servicemeddelanden, 
upplysningar, ytterligare kopior av Avtalet om sådana begärts och 
annan kommunikation;
"Mitt Konto Online" avser American Express Internetbaserade tjänst 
för transaktionsinformation som gör det möjligt för Kortmedlem 
att kunna erhålla eller granska transaktionsinformation via 
American Express webbplats;
"Närstående Företag" avser varje företag som kontrollerar, 
kontrolleras av eller som står under gemensam kontroll med det 
relevanta företaget, inklusive dess dotterbolag;
"Programadministratör" avser den administratör för ett 
Program som Kontohavaren har angivit på det relevanta 
ansökningsformuläret, eller från tid till annan skriftligen meddelar 
American Express om, och som har behörighet att på Kontohavarens 
uppdrag hantera Programmet i alla avseenden, inkluderande 
utseende och godkännande av ytterligare Programadministratörer, 
upprättande och ändringar av begränsningar för användandet av 
Kontot för individuella Kontoanvändare.;
"Säkerhetsinformation" avser Kortmedlemmens användar-ID och 
dess tillhörande lösenord samt varje annan autentiseringsmetod 
som American Express bestämmer från tid till annan, för 
användning av Mitt Konto Online;
"Årsdag" avser varje årsdag från det datum Kortmedlemmens 
medlemskap inleddes; och
"Återkommande Debiteringar" avser när Kortmedlemmen tillåter 
en Affärspartner att belasta Kortmedlemmens Konto med visst 
bestämt belopp eller olika belopp vid varierande eller regelbundet 
återkommande tidpunkter för inköp av varor eller tjänster.
Ytterligare definitioner framgår av Avtalet.

3. Användning av Kort och Koder
a. Kortmedlemmen samtycker till att Kontot belastas när 

Kortmedlemmen använder Kortet hos en Affärspartner som 
accepterar Kortet som betalning och Kortmedlemmen:
i) slår in sin PIN-kod eller undertecknar ett kvitto utfärdat av 

Affärspartnern;
ii) uppger Kortets kortnummer och annan tillhörande information 

om Kortet eller Kontot genom att följa Affärspartnerns 
betalningsinstruktioner, och varje annan autentiseringsmetod 
som American Express från tid till annan bestämmer, vid 
Internet-, telefon- och postorderbetalningar, Återkommande 
Debiteringar eller vid någon annan form av betalning, såsom 
genom telefonautomat eller parkeringsautomat;

iii) ingår ett avtal med en Affärspartner och Kortmedlemmen 
samtycker till att Affärspartnern belastar Kortmedlemmens 
Konto med det belopp som framgår av sådant avtal;

iv) godkänner en kontaktlös Debitering genom att föra Kortet 
över en kontaktlös kortläsare eller godkänner en Debitering 
som begärs genom digital plånboksteknik; eller

v) i efterhand muntligen samtycker till eller bekräftar en 
överenskommelse avseende en Debitering helt eller delvis.

En Debitering kan inte återkallas efter att Kortmedlemmen har 
godkänt den. Återkommande Debiteringar kan dock avslutas så 
att inga framtida Återkommande Debiteringar sker, vänligen se 
avsnitt 16 "Återkommande Debiteringar" i Avtalet.

b. American Express har rätt att tillämpa och när som helst ändra 
olika begränsningar avseende Kortmedlemmens användning av 
Kortet vid kontaktlösa Debiteringar eller Debiteringar genom 
digital plånboksteknik, som exempelvis ett högsta tillåtna belopp 
per Debitering, dag eller kontoutdragsperiod, eller genom andra 
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v) verbally consent, or confirm your agreement, to all or part of 
a Charge after the Charge has been submitted.

You cannot cancel Charges once you have authorised them, except 
for Recurring Charges which can be cancelled for the future. Please 
see the "Recurring Charges” section of this Agreement.

b. We may impose and vary limits and restrictions on your use of 
your Card for contactless or digital wallet technology Charges 
such as a maximum amount for each Charge, day, statement 
period or otherwise or a requirement to enter your PIN after a 
certain number or value of contactless or digital wallet technology 
Charges.

c. You agree that we will consider your instruction for paying a Merchant 
to be made on the date when you must make any payment to us 
in relation to a Charge appearing on your Statement.

d. To prevent misuse of your Account and the Card, you must ensure 
that you:
i) sign the Card as soon as it is received;
ii) keep the Card secure at all times;
iii) regularly check that you still have the Card in your possession;
iv) do not let anyone else use the Card;
v) retrieve the Card after making a Charge;
vi) never give out the Card details, except when using the Card in 

accordance with this Agreement; and
vii) when transferring the number of the Card in payment for a 

Charge (online or mail order purchases), comply with the 
applicable instructions and recommendations issued by us 
or an American Express Entity on each occasion.

e. To protect your Codes (including your PIN), you must in each case 
ensure that you:
i) memorise the Code;
ii) destroy our communication informing you of the Code (if 

applicable);
iii) do not write the Code on the Card;
iv) do not keep a record of the Code with or near the Card or Account 

details;
v) except as may be required if you allow another service provider 

to obtain authorised access to, or to make authorised Charges 
from, your Account in accordance with the PSA, do not tell 
the Code to anyone or otherwise allow access to it (except for 
the telephone code established for use on your Account which 
may be provided to us when you contact us by telephone);

vi) do not choose a Code (if you select a Code) that can easily be 
associated with you such as your name, date of birth or 
telephone number; and

vii) take care to prevent anyone else seeing the Code when entering 
it into an electronic device (including an ATM).

4. Permitted Uses
a. You are the only person who may use the Card. The Card is issued 

to you solely for the purchase of goods and services for Your 
Company’s business purposes.

b. You may use the Card, subject to any restrictions set out in this 
Agreement, to pay for goods and services from Merchants, except 
where Your Company has restricted use of the Card at a Merchant.

c. If we agree, you may also use your Account to obtain Cash 
Advances in accordance with the Cash Advances section of this 
Agreement.

5. Prohibited Uses
a. You must not:

i) give the Card or Account number to any person or allow them to 
use the Card or Account for Charges, identification or any 

other purpose, other than to give your consent to a transaction 
in accordance with the "Use of the Card/Code(s)” section of 
this Agreement;

ii) allow another person to use the Card or Codes for any reason;
iii) return goods or services obtained using your Account or Card 

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

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

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

vi) use the Card if you are bankrupt or otherwise insolvent, have 
applied for debt reconstruction or if You do not honestly 
expect to be able to pay us any sums You owe us under this 
Agreement;

vii) use the Card if You know or could reasonably be expected to know 
that the Company is insolvent, has cancelled its payments, 
have initiated a judicial composition procedure or is subject 
to company reorganisation or under bankruptcy procedures 
or liquidation;

viii) use the Card or your Account to obtain cash unless we have agreed 
with you separately to permit Cash Advances;

ix) use a Card that has been reported to us as lost or stolen until such 
time as we issue a new Card or new Account details (in which 
case you must use the new details) or we otherwise confirm 
that you may resume use of the Account/Card;

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

xi) use the Card for any purpose other than the genuine purchase 
of goods and/or services (or Cash Advances, if applicable);

xii) use the Card to purchase anything for the purpose of re-sale unless 
we have previously agreed to this with Your Company; or

xiii) use the Card to purchase anything from a Merchant that Your 
Company or any third party related to Your Company has any 
ownership interest in, where such ownership interest does 
not include shares quoted on a recognised stock exchange.

b. Subject to the "Lost/Stolen Cards, Incorrectly Executed Transactions 
and Misuse of Your Account” section of this Agreement, you will 
be responsible for any prohibited use of your Account even if 
we did not prevent or stop the prohibited use, unless otherwise 
provided by law.

6. Cash Advances
If we permit you to obtain Cash Advances with the Card, then:
i) you must enrol in the Express Cash Service (or any Cash Advance 

facility), and obtain a Code to access ATMs that accept the 
Card;

ii) we may impose limits and restrictions on Cash Advances such 
as the minimum and maximum limits that apply to Cash 
Advances for each transaction, day, Statement period or 
otherwise;

iii) participating financial institutions and ATM operators may also 
impose their own limits and restrictions on Cash Advances 
such as limits on the number of Cash Advances, the amount 
of each Cash Advance and access to and available services 
at ATMs;

iv) we reserve the right, without cause and without providing any 
notice to you, to terminate your access to ATMs, even if your 
Account is not in default;
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begränsningar eller krav på att Kortmedlemmen måste uppge sin  
PIN-kod efter ett visst antal kontaktlösa Debiteringar eller 
Debiteringar genom digital plånboksteknik, eller då sådana 
Debiteringar uppnått ett visst belopp.

c. Kortmedlemmen godkänner att American Express betraktar 
tidpunkten för sitt mottagande av Kortmedlemmens betalningsorder 
till en Affärspartner som en instruktion att betala Affärspartnern 
den dag då Kortmedlemmen måste erlägga betalning till 
American Express för en Debitering som framgår av Kontoutdraget.

d. För att förhindra missbruk av Kontot och Kortet ska 
Kortmedlemmen försäkra sig om att:
i) skriva sin namnteckning på Kortet omedelbart vid 

mottagandet;
ii) alltid förvara Kortet på ett betryggande sätt;
iii) regelbundet kontrollera att Kortet finns i säkert förvar hos 

Kortmedlemmen;
iv) inte tillåta att någon annan person använder Kortet;
v) se till att Kortet återlämnas till Kortmedlemmen efter att det 

använts för Debitering;
vi) aldrig lämna information om Kortet, om det inte sker vid 

användning av Kortet i enlighet med Avtalet; och
vii) följa tillämpliga instruktioner och rekommendationer som 

utfärdats av American Express eller av ett American Express-
företag när Kortets kortnummer uppges vid Debitering (vid 
Internet- eller postorderbetalning).

e. För att skydda Koderna (inklusive PIN-koden) ska Kortmedlem 
alltid försäkra sig om att:
i) memorera Koden;
ii) i förekommande fall förstöra meddelanden till 

Kortmedlemmen från American Express som innehåller 
Koden;

iii) inte skriva Koden på Kortet;
iv) inte förvara uppgift om Koden i närheten av Kortet eller i 

närheten av uppgifter om Kontot;
v) bortsett från vad som kan krävas om Kortmedlemmen tillåter 

en annan tjänsteleverantör att få auktoriserad åtkomst till, 
eller göra auktoriserade Debiteringar från, Kortmedlemmens 
Konto i enlighet med BtjL, ska Kortmedlem inte avslöja Koden 
för någon annan eller på annat sätt ge någon tillgång till Koden 
(med undantag för telefonkoden som möjliggör användning 
av Kontot, vilken får tillhandahållas American Express när 
Kortmedlemmen kontaktar American Express per telefon);

vi) vid eget val av Kod inte välja en Kod som har något samband 
med Kortmedlemmen såsom namn, personnummer eller 
telefonnummer; och

vii) vara aktsam så att inte någon kan se Koden när den används 
i elektronisk utrustning (såsom uttagsautomater).

4. Tillåten användning
a. Kortet är personligt och får bara användas av Kortmedlemmen 

i syfte att betala för Kontohavarens affärsrelaterade utgifter för 
varor och tjänster.

b. Kortet kan, om inte annat framgår av Avtalet, användas för 
betalning av varor och tjänster hos Affärspartners, såvida inte 
Kontohavaren genom sina instruktioner eller på annat sätt har 
förbjudit eller begränsat användning av Kortet hos Affärspartnern.

c. Kontot kan också, om American Express medger detta, användas 
för Kontantuttag i enlighet med villkoren i avsnitt 6 "Kontantuttag" 
i Avtalet.

5. Förbjuden användning
a. Kortmedlemmen åtar sig att inte:

i) ge någon annan tillgång till Kortets eller Kontots nummer 
eller tillåta att någon annan använder Kortet eller Kontot för 
Debiteringar, identifikation eller i något annat syfte, förutom 
då Kortmedlemmen ger sitt medgivande till en transaktion 
i enlighet med avsnitt 3 "Användning av Kort och Koder" i 
Avtalet;

ii) låta en annan person på något sätt använda Kortet eller 
Koderna;

iii) lämna tillbaka varor eller tjänster som inhandlats genom 
användning av Kontot eller Kortet i syfte att erhålla kontanter. 
Om Affärspartners tillåter det, kan varor och tjänster som 
debiterats ett Kort lämnas tillbaka mot en kreditering på 
Kortet;

iv) använda Kortet för att få ut kontanter hos en Affärspartner 
genom att låta Debiteringen registreras som ett köp av en vara 
eller en tjänst;

v) låta en Affärspartner kreditera ett belopp på Kontot, om inte 
krediteringen har samband med att varor eller tjänster som 
tidigare inköpts med Kontot har återlämnats;

vi) använda Kortet om Kortmedlemmen är försatt i konkurs eller 
på annat sätt insolvent, har ansökt om skuldsanering eller 
om Kortmedlemmen uppriktigt inte tror sig kunna betala 
American Express belopp som Kortmedlemmen är skyldig 
att betala enligt Avtalet;

vii) använda Kortet om Kortmedlemmen känner till, eller rimligen 
kan förväntas känna till, att Kontohavaren är insolvent, har 
ställt in sina betalningar, har inlett ackordsförfarande, föremål 
för företagsrekonstruktion eller har försatts i konkurs eller 
likvidation;

viii) använda Kortet eller Kontot för att erhålla kontanter utan att 
särskild överenskommelse om tillåtelse av Kontantuttag har 
träffats med American Express;

ix) använda Kortet om det har rapporterats som stulet eller 
förlorat till American Express innan American Express har 
utfärdat ett nytt Kort eller nya uppgifter om Kontot (i så fall 
ska de nya uppgifterna om Kontot användas) eller American 
Express på annat sätt har bekräftat att Kortet/Kontot får 
användas igen;

x) använda Kortet för Debiteringar efter att det har spärrats, 
sagts upp eller upphört, efter att Kontot har upphört eller 
efter utgången av det giltighetsdatum som framgår på Kortets 
framsida;

xi) använda Kortet för något annat syfte än ett faktiskt köp av 
varor och/eller tjänster (eller, om tillämpligt, för Kontantuttag);

xii) använda Kortet för köp av något i syfte att detta ska 
vidareförsäljas, såvida inte American Express har träffat 
särskild överenskommelse med Kontohavaren om detta innan 
köpet; eller

xiii) använda Kortet för att köpa något av en Affärspartner 
som Kontohavaren, eller en till Kontohavaren närstående 
tredje part, har ägarintresse i, såvitt inte detta ägarintresse 
avser aktier som är upptagna till handel på en reglerad 
marknadsplats.

b. Såvida inte annat följer av tvingande lag är Kortmedlemmen 
ansvarig för all förbjuden användning av Kontot, med de 
begränsningar som följer av avsnitt 22 "Förlorade/stulna kort, 
felaktiga transaktioner samt Konto som använts obehörigen" 
i Avtalet, även om American Express inte har förhindrat eller 
stoppat den förbjudna användningen.

6. Kontantuttag
Om American Express medger att Kortmedlemmen får göra 
Kontantuttag gäller följande:
i) Kortmedlemmen måste registrera sig för tjänsten Express Cash 

Service (eller någon annan tjänst som möjliggör Kontantuttag) 
och erhålla en Kod för att få tillgång till uttagsautomater som 
accepterar Kortet;

ii) American Express kan tillämpa olika limiter och begränsningar 
avseende Kontantuttag, såsom ett lägsta och högsta belopp 
per transaktion, dag eller Kontoutdragsperiod eller genom 
andra begränsningar;

iii) de finansiella institut och operatörer av uttagsautomater som 
deltar i transaktionen kan också tillämpa egna limiter och 
begränsningar avseende Kontantuttag, såsom begränsningar 
avseende antal Kontantuttag, belopp per Kontantuttag och 
åtkomst till uttagsautomater eller de tjänster som erbjuds 
genom uttagsautomater;
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v) fees apply as set out in the "Fees” section of this Agreement and 
the ATM provider may also charge a fee; and

vi) you must comply with any additional Terms and Conditions that 
we may provide to you.

7. Statements and Queries
a. Unless the Card is subject to "Full Corporate Liability” as described 

in the "Liability for Charges” section of this Agreement and Your 
Company is responsible for centrally settling payment of your 
Account with us, we will make available to you, in the manner set 
out in the "Communicating With You” section of this Agreement, 
Statements periodically and at least once a month if there has 
been any Account activity. Unless we agree with Your Company 
otherwise, if you enrol in, or if we enrol you automatically in, 
our Online Account Service your Statement is also available to 
you online. We may also make your Statement available via the 
Programme Administrator. Terms and Conditions apply to your 
use of our Online Account Service and are set out in the "Online 
Account Service” section of this Agreement. Your Statement will 
show important information about your Account, such as the 
outstanding balance on the last day of the Statement period, the 
payment due, the payment due date, the currency conversion 
rate and applicable fees and will include Charges made by you. 
We reserve the right to make some Account data available to you 
on request once a month and, in such case, we will notify you in 
your Statement.

b. Always check each Statement for accuracy and contact us as soon 
as possible if you need more information about a Charge on 
any Statement. If you have a question about or a concern with 
your Statement or any Charge on it, inform us immediately by 
contacting us through the Programme Administrator or directly 
on the number provided in the Lost/Stolen Cards, Incorrectly 
Executed Transactions and Misuse of Your Account section of 
this Agreement. We will normally expect this to be within one (1) 
month of receipt of your Statement.

c. If you or Your Company does not query a Charge that you believe 
is unauthorised or incorrectly executed within this period, or in 
some cases within up to thirteen (13) months, you and/or Your 
Company, dependent on which liability structure is chosen for 
the Account (please see the "Liability for Charges” section of this 
Agreement), may be liable for this unauthorised or incorrectly 
executed Charge. If we request, you agree to promptly provide 
us with written confirmation of your question or concern and 
any information we may reasonably require that relates to your 
question or concern.

d. You agree we may send you notices, including notices of variation 
of this Agreement, with your Statement (whether online or paper 
copy).

8. Online Account Service
a. If you are enrolled in our Online Account Service, you may access the 

service via our website, using your Security Information. 
b. Each online Statement is kept available online for three (3) 

months. You can print out your statement data and/or download 
it for future reference.

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

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

e. We may alter the facilities available under the Online Account 
Service at any time. We will inform you of these changes and any 
corresponding changes to the Terms and Conditions in accordance 
with the "Changes” section of this Agreement.

f. Your Security Information is confidential to you and must not be 
shared with any other person or recorded in an insecure location 
accessible to anyone else. We are not responsible for any misuse 
of the Online Account Service by you or anyone else nor for any 
disclosure of confidential information by us where you have 
failed to take reasonable precautions to protect your Security 
Information.

g. We may terminate or suspend the use of an Online Account Service 
at any time. We will give you prior notice of any withdrawal or 
suspension of the Online Account Service in accordance with the 
"Changes” section of this Agreement except (i) in circumstances 
beyond our control; (ii) in the event of suspicion of unauthorised 
use or breach of the terms of use for an Online Account Service; 
or (iii) for security reasons.

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

i. You may cancel participation in the Online Account Service at any 
time 

9. Fees
a. The fees that apply to your Account are set out below. We are entitled 

to charge these fees to your Account when due.
b. Unless otherwise has been agreed between Your Company and 

American Express, a paper Statement fee of Swedish Krona 
(SEK) 35 excluding VAT is payable if the Statement is received 
as a paper copy. A Statement copy fee of Swedish Krona (SEK) 
45 excluding VAT may be payable for a request of any additional 
paper Statement copies.

c. A maximum Card Membership annual fee of SEK 525 (Green 
Corporate Card) or SEK 1  250 (Gold Corporate Card) is payable 
annually for each membership year unless we agree with you or 
your Company otherwise. The first Card membership annual fee is 
payable in connection with the first Statement and then annually 
at the beginning of each new twelve month period from the day 
the Card was issued.

d. If payment has not been received by us on the due date set out in 
the Statement, we are entitled to apply a fee of SEK 50 and a 
monthly interest rate for late payments of 2.50%. Payment shall 
be deemed to have been made the day on which we can dispose 
of the amounts. For notices of late payment, demand letters and 
establishing a payment plan, costs will be charged in accordance 
with Regulation (1981:1057) on fees for debt collection.

e. If your Account is sixty (60) days or more overdue for payment 
and we cancel the Card and close your Account, we will charge a 
fee of SEK 490 for re- instatement of the Card and your Account.

f. In cases of non-payment, we will charge the Account for costs 
incurred by us including costs for using debt collection companies 
and lawyers, costs for our own debt collection measures and 
costs in connection with applying for injunctions to pay, judicial 
assistance and similar measures. These costs may be added to 
the existing debt.
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iv) American Express förbehåller sig rätten att avsluta 
Kortmedlemmens tillgång till uttagsautomater utan anledning 
och utan föregående meddelande till Kortmedlemmen, även 
om det inte föreligger något avtalsbrott avseende Kontot;

v) de avgifter som framgår av avsnitt 9 "Avgifter" i Avtalet 
tillämpas för Kontantuttag och operatören av uttagsautomaten 
kan också komma att ta ut en avgift; och

vi) Kortmedlemmen måste följa alla de eventuella ytterligare 
villkor som American Express meddelar Kortmedlemmen.

7. Kontoutdrag och fakturafrågor
a. Såvida inte "Fullt Kontohavaransvar" gäller för Kortet enligt 

avsnitt 12 "Ansvar för Debiteringar" i Avtalet och Kontohavaren 
således är ansvarig centralt för att betala till American Express 
avseende Kortmedlemmens Debiteringar på Kontot, kommer 
American Express att periodiskt, minst månatligen, tillgängliggöra 
Kontoutdrag på det sätt som framgår av avsnitt 20 "Meddelanden" 
i Avtalet, under förutsättning att det har förekommit någon 
aktivitet på Kontot under perioden. Om American Express 
inte kommer överens om annat med Kontoinnehavaren, och 
om Kortmedlemmen själv registrerar sig för eller registreras 
automatiskt av American Express till Mitt Konto Online, kommer 
Kontoutdragen att finnas tillgängliga online. American Express kan 
också göra Kontoutdraget tillgängligt för Kortmedlemmen genom 
Programadministratören. De villkor som gäller för Mitt Konto 
Online framgår i avsnitt 8. "Villkor för Mitt Konto Online" i Avtalet. 
Kontoutdraget innehåller viktig information om Kontot, såsom 
utestående saldo på Kontot per sista dagen för Kontoutdraget, 
belopp att betala, förfallodatum, valutaväxlingskurs, tillämpliga 
avgifter samt uppgifter om de Debiteringar som Kortmedlemmen 
genomfört. American Express förbehåller sig rätten att göra viss 
information om Kontot tillgänglig för Kortmedlemmen på begäran 
en gång i månaden. I så fall kommer American Express att meddela 
Kortmedlemmen detta i Kontoutdraget.

b. Kortmedlemmen ska alltid kontrollera Kontoutdraget och 
kontakta American Express snarast möjligt vid behov av ytterligare 
information om en Debitering eller ett Kontoutdrag. Vid frågor 
eller klagomål avseende en viss Debitering eller Kontoutdraget 
ska American Express meddelas omedelbart genom kontakt via 
Programadministratören eller direkt på det nummer som anges 
i avsnitt 22 "Förlorade/stulna kort, felaktiga transaktioner samt 
Konto som använts obehörigen" och senast inom en månad från 
det datum Kontoutdraget mottagits.

c. Om Kortmedlemmen eller Kontohavaren inte reklamerar en 
Debitering som anses vara obehörigt eller felaktigt utförd inom ovan 
angivna period, eller i vissa fall inom upp till tretton (13) månader, 
kan Kortmedlemmen eller Kontohavaren, beroende på vilken 
ansvarsfördelning som valts för Kontot, bli betalningsansvarig 
för denna obehöriga eller felaktiga Debitering. Vid begäran ska 
Kortmedlem skyndsamt intyga eller bekräfta en reklamation eller 
ett klagomål skriftligen och sända in den relevanta information 
som American Express skäligen kan begära.

d. Kortmedlemmen samtycker till att American Express skickar 
meddelanden, inklusive meddelanden om ändringar av Avtalet, 
tillsammans med Kontoutdraget (oavsett om Kontoutdraget 
tillhandahålls via Internet eller i pappersform).

8. Mitt Konto Online
a. Kortmedlem som är registrerad för Mitt Konto Online kan få 

tillgång till tjänsten via American Express webbplats genom att 
använda sin Säkerhetsinformation.

b. Kontoutdrag via Internet är tillgängliga under tre (3) månader. 
Kortmedlem kan skriva ut Kontoutdraget eller spara detta på 
datamedia.

c. Kortmedlemmen ansvarar för att införskaffa det datorsystem, 
den mjukvara och den kommunikationsförbindelse som krävs för 
fullgod tillgång till Mitt Konto Online. American Express ansvarar 
inte på något sätt för Kortmedlemmens mjukvara eller utrustning.

d. Kortmedlemmen ansvarar för alla kostnader för telekommunikation 
och andra kostnader som uppkommer för Kortmedlemmen vid 
användning av Mitt Konto Online.

e. American Express kan när som helst ändra de tjänster som 
är tillgängliga via Internettjänsten för Mitt Konto Online. 
American Express kommer att informera Kortmedlemmen vid 
sådana ändringar eller vid motsvarande ändringar av villkoren i 
enlighet med avsnitt 25 "Ändring av Avtalet".

f. Kortmedlemmens Säkerhetsinformation är konfidentiell 
och får inte avslöjas för någon annan eller förvaras på en 
osäker plats som är tillgänglig för annan. American Express 
ansvarar inte för Kortmedlems eller någon annans obehöriga 
eller felaktiga användning av Mitt Konto Online eller för 
tillhandahållande av konfidentiell information från American 
Express sida om Kortmedlemmen har underlåtit att vidta skäliga 
försiktighetsåtgärder för att skydda sin Säkerhetsinformation.

g. American Express kan när som helst avsluta eller spärra 
tillgången till Mitt Konto Online. American Express meddelar 
Kortmedlemmen innan tjänsten avslutas eller spärras i enlighet 
med avsnitt 25 "Ändring av Avtalet". Kortmedlemmen kommer 
dock inte att meddelas vid (i) händelser utanför American Express 
kontroll; (ii) misstänkt obehörig användning av eller brott mot 
villkoren för Mitt Konto Online; eller (iii) avslut eller spärrning 
på grund av säkerhetsskäl.

h. American Express ansvarar inte för om någon information som 
görs tillgänglig via Mitt Konto Online inte är tillgänglig eller visas 
felaktigt på grund av systemfel, avbrott i kommunikationssystem 
eller andra händelser utanför American Express kontroll.

i. Kortmedlemmen kan när som helst återta sin registrering i Mitt 
Konto Online.

9. Avgifter
a. De avgifter som kan komma att belasta Kontot återfinns nedan. 

American Express har rätt att belasta Kontot med dessa avgifter 
när de förfaller till betalning.

b. Om inte annat överenskommits mellan kontohavaren och 
American Express utgår en avgift om 35 kronor (exklusive 
mervärdeskatt) för Kontoutdrag i pappersform. Vid begäran av 
varje ytterligare Kontoutdrag i pappersform har American Express 
rätt att ta ut en avgift om 45 kronor (exklusive mervärdeskatt) för 
varje exemplar som tillhandahålls.

c. En högsta årsavgift för kort utgår med 525 kronor (Green Corporate 
Card) eller 1 250 kronor (Gold Corporate Card), och ska betalas 
årligen för varje medlemsår om inte annat överenskoms med 
Kortmedlemmen eller Kontoinnehavaren. Den första årsavgiften 
ska betalas i samband med första Kontoutdraget och därefter 
belastas Kontot årligen vid varje ny tolvmånadersperiod beräknat 
från det datum då Kortet utfärdats.

d. Om betalning inte är American Express tillhanda senast på den i 
Kontoutdraget angivna förfallodagen har American Express rätt 
att påföra en avgift på 50 kronor samt en månatlig dröjsmålsränta 
om 2,50 procent. Betalning ska anses ha skett den dag American 
Express kan disponera beloppet. För betalningspåminnelse, 
kravbrev samt upprättande av avbetalningsplan debiteras 
kostnader i enlighet med Förordning (1981:1057) om ersättning 
för inkassokostnader m.m.

e. Om en betalning avseende Kontot är försenad med sextio (60) 
dagar eller mer och American Express avslutar Kortet och Kontot, 
tar American Express ut en avgift om 490 kronor för att aktivera 
Kortet och Kontot igen.

f. Vid utebliven betalning kommer American Express att belasta 
Kontot med kostnader som American Express åsamkas, 
såsom kostnader för anlitande av inkassoföretag och jurister, 
kostnader för egna inkassoåtgärder samt kostnader for begäran 
om betalningsföreläggande, handräckning och liknande. Dessa 
kostnader läggs till den befintliga skulden.



4

Cardmember Terms and Conditions

AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD

SE_CorpCard_Cardmember_T&C's_April2020
American Express Europe (Sweden branch) S.A., filial, registered with Bolagsverket (the Swedish Companies Registration Office), branch register 
number 516411-3911. Address: Tegeluddsvägen 21, 115 41 Stockholm. A branch under the supervision of Finansinspektionen (the Swedish Financial 
Services Authority). A branch of American Express Europe S.A., which has its registered office at Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spain and 
is a company registered in Spain with the Registro Mercantil Central (Central Commerical Registry) under number A-82628041 and authorised by 
the Banco de España (the Central Bank of Spain) for the provision of payment services (number 6837).

g. If your Account is paid with a cheque or direct debit and your bank 
does not honour the cheque or the direct debit, we will charge you 
for any reasonable costs we incur.

h. If you make a Charge that is submitted to us in a currency other 
than SEK, or if we receive a refund in a currency other than SEK, 
we will apply a currency conversion rate to the Charge or refund 
and a currency conversion fee of 2,50%. Please see the "Charges 
in a Foreign Currency” section of this Agreement.

i. A Cash Advance Fee of SEK 25 or 3% (whichever is the greater) of 
the amount of any cash you request is payable. A fee may also be 
charged by the provider of any ATM you use in obtaining cash.

j. An annual fee of SEK 250 is payable to enrol a Green Corporate 
Card in the Membership Rewards Programme.

k. We may, at any time, as a continuous right, without prior notice 
and before and after demand, set off against any credit on your 
Account any amount due by you to us on any other account you 
have with us and to do so may convert to one currency any amount 
which is in a different currency.

10. Right to Change Fees and Commissions
a. We may change the circumstances in which any of the fees on your 

Account are charged, the amount of those fees and introduce 
additional fees in accordance with the "Changes” section of this 
Agreement.

11. Charges in a Foreign Currency
a. If you carry out a Charge that is submitted to us in a currency other 

than SEK, or if we receive a refund in a currency other than 
SEK, that Charge or refund will be converted into SEK using 
the American Express Exchange Rate (as described below). The 
conversion will take place on the date the Charge or refund is 
processed by us, which may not be the same date on which you 
authorise the Charge or the date of the refund as it depends on 
when the Charge or refund was submitted to us. If the Charge or 
refund is not in U.S. dollars, the conversion will be made through 
U.S. dollars, by converting the Charge or refund amount into U.S. 
dollars and then by converting the U.S. dollar amount into SEK. If 
the Charge or refund is in U.S. dollars, it will be converted directly 
into SEK.

b. Unless a specific rate is either required by applicable law, or is 
used as a matter of local custom or convention in the territory 
where the Charge or refund is made (in which case we will look 
to be consistent with that custom or convention), you understand 
and agree that the American Express treasury system is based on 
interbank rates that it selects from customary industry sources 
on the business day prior to the processing date (called American 
Express Exchange Rate), to which a currency conversion fee of 
2.50 % will be applied.

c. When you make a Charge in a foreign currency, you may be given 
the option of allowing a third party (for example, the merchant) 
to convert the Charge into SEK before submitting it to us. It is 
your decision whether to use the third party currency conversion 
or not. If Charges are converted by third parties prior to being 
submitted to us, any conversions made by those third parties will 
be at an exchange rate, and may include a commission or charge, 
selected by them. You should check the fees and charges before 
completing the Charge to ensure that you do not pay more than 
necessary. Since a Charge converted via the third party will be 
submitted to us in SEK, we will not apply a non-SEK transaction 
fee.

d. The American Express Exchange Rate is set daily between Monday 
and Friday, except Christmas Day and New Year´s Day. You agree 

that any changes in the American Express Exchange Rate will be 
applied immediately and without notice. The rate charged is not 
necessarily the rate available on the date of your transaction or 
refund as the rate applicable is determined by the date on which 
the Merchant or ATM operator, in the case of Cards that can be 
used at ATMs, submits a Charge or refund which may not be the 
date on which you authorise the transaction or a refund is made. 
Fluctuations can be significant. The American Express Exchange 
Rate may be found by logging onto your Online Account Service. 
The total cost of converting the Cardmember's currency (American 
Express calls this 'the Currency Conversion Charge’) consists of the 
American Express Exchange Rate and the currency conversion fee. 
Regulation requires American Express to provide the Cardmember 
with information to enable the Cardmember to compare the cost 
of the Currency Conversion Charge with reference rates issued by 
the European Central Bank. This information can be found on the 
American Express website.

e. The Cardmember agrees it is acting only for the purposes of 
its trade, business or profession when using the Card and 
acknowledges and agrees that American Express is not required 
to send any notifications to the Cardmember relating to currency 
conversion charges, as required by Regulation (EU) 2019/518.

12. Liability for Charges
a. You and/or Your Company shall be liable to us for all Charges 

in accordance with the liability type that is identified in the 
Application Form or that Your Company has otherwise agreed with 
us in writing. Subject to the terms of the "Statements and Queries” 
and "Lost/Stolen Cards, Incorrectly Executed Transactions and 
Misuse of Your Account” sections of this Agreement:
i) "Full Corporate Liability” means Your Company shall be fully 

liable to us for all Charges;
ii) "Combined Liability” means Your Company and you shall be 

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

iii) "Individual Liability” means that, except as otherwise expressly 
provided in this Agreement, you are liable to us for all Charges.

b. Regardless of the liability type or settlement option identified in the 
Application Form or that Your Company has agreed with us in 
writing, you may be able to make settlement for Charges on your 
Card.

13. Payment
a. All Charges are due and payable to us in full in SEK on the date set 

out on your monthly Statement.
b. Any payment made in any currency other than SEK, if accepted by us, 

is converted into SEK. This will delay the credit to your Account 
and may involve the charging of currency conversion fees.

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

d. We may, at our discretion, accept late or partial payment in full or 
payment in settlement of a dispute. In so doing we do not lose or 
consent to vary any of our rights under this Agreement or under 
the law.
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g. Om Kortmedlemmens betalning sker med check eller autogiro 
och Kortmedlemmens bank inte betalar enligt checken eller 
autogiromedgivandet har American Express rätt till ersättning 
för skäliga kostnader som uppstår på grund av detta.

h. Om Kortmedlemmen gör en Debitering i en annan valuta än svenska 
kronor, eller om American Express erhåller en återbetalning i en 
annan valuta än svenska kronor, tillämpar American Express en 
valutaväxlingskurs avseende Debiteringen eller återbetalningen 
med tillägg av ett valutaväxlingspåslag på 2,50 procent. Vänligen 
se avsnitt 11. "Debiteringar i utländsk valuta" i Avtalet.

i. Vid Kontantuttag tillämpas en avgift motsvarande det högsta av 25 
kronor eller 3 procent av det kontantbelopp som Kortmedlemmen 
tar ut. En avgift kan också komma att tas ut av den som 
tillhandahåller uttagsautomaten som används vid Kontantuttaget.

j. Vid registrering av ett Green Corporate Card för Membership 
Rewards- programmet tillämpas en årsavgift om 250 kronor.

k. American Express kan när som helst, utan föregående 
meddelande, kvitta alla belopp som Kortmedlemmen ska betala 
till American Express, och som förfallit till betalning, mot saldot 
på Kontot eller mot belopp på andra konton som Kortmedlemmen 
har hos American Express. Sådan kvittning kan ske antingen innan 
eller efter det att krav framställts. Vid sådant kvittningsförfarande 
har American Express rätt att omvandla belopp på sådana konton 
till andra valutor.

10. Rätt att ändra avgifter och andra kostnader
a. American Express har rätt att ändra förutsättningarna för att 

påföra Kontot avgifter, storleken på avgifterna samt att införa nya 
avgifter i enlighet med avsnitt 25 "Ändring av Avtalet" i Avtalet.

11. Debitering i utländsk valuta
a. Debitering eller återbetalning som skickas till American Express 

i en annan valuta än svenska kronor omräknas till svenska 
kronor genom tillämpning av American Express Växlingskurs 
(beskrivs nedan). Omräkningen sker den dag som Debiteringen 
eller återbetalningen behandlas av American Express, vilket 
inte alltid sammanfaller med den dag som Kortmedlemmen 
godkänner Debiteringen eller återbetalningen, utan beror på 
när Debiteringen eller återbetalningen skickades till American 
Express. Om Debiteringen eller återbetalningen skett i en annan 
valuta än amerikanska dollar ("USD") kommer omräkning först 
att ske till USD och sedan till svenska kronor. Om Debiteringen 
eller återbetalningen har skett i USD kommer den att omräknas 
till svenska kronor direkt.

b. Om inte en specifik växelkurs antingen krävs enligt 
tillämplig lagstiftning eller används enligt lokal sedvänja i 
det territorium där Debiteringen eller återbetalningen görs (i 
vilket fall American Express kommer försöka tillämpa nämnda 
sedvänja), gäller vid omräkningen den referensväxelkurs som 
American Express tillämpar vid tidpunkten för omräkningen 
med ett valutaväxlingspåslag motsvarande 2,50 procent. 
Referensväxelkursen beräknas genom att använda de 
interbankkurser som systemet väljer från etablerade källor 
inom branschen affärsdagen före omräkningen (benämnd 
American Express Växlingskurs).

c. När en Kortmedlem gör en Debitering kan det finnas en 
möjlighet att låta en tredje man (till exempel återförsäljaren) 
konvertera Debiteringen till svenska kronor innan den skickas 
till American Express. Det är upp till Kortmedlemmen att 
bestämma huruvida den vill låta tredje man konvertera valutan 
eller inte. Belopp som konverteras av tredje man innan de sänds 
till American Express faktureras enligt de omräkningskurser som 
sådan tredje man tillämpar och kan påföras en avgift som tillämpas 
av sådan tredje man. Kortmedlemmen ska innan Debiteringen 
godkänns kontrollera vilka avgifter som läggs på för att säkerställa 
att Kortmedlemmen inte betalar mer än nödvändigt. Eftersom en 
Debitering som konverteras av en tredje man sänds till American 
Express i svenska kronor påförs ingen valutaomväxlingsavgift för 
en sådan Debitering.

d. American Express Växlingskurs bestäms dagligen mellan 
måndag och fredag, bortsett från juldagen och nyårsdagen. 
Kortmedlemmen godkänner att ändringar av American Express 
Växlingskurs kommer att tillämpas omedelbart och utan 
föregående meddelande till Kortmedlemmen. Notera att det 
inte nödvändigtvis är kursen den dagen Debiteringen eller 
återbetalningen godkänts av Kortmedlemmen som tillämpas 
eftersom det är tidpunkten när Debiteringen eller återbetalningen 
mottas av American Express från Affärspartnern eller, i tillämpliga 
fall, från tillhandahållaren av uttagsautomaten som avgör vilken 
kurs som tillämpas. Växelkursen kan ha förändrats väsentligt 
mellan dessa tidpunkter. American Express Växlingskurs 
återfinns på Mitt Konto Online. Den totala kostnaden för att 
omräkna Kortmedlemmens valuta (American Express kallar 
detta för ”Valutaväxlingsavgiften”) består av American Express 
Växlingskurs och ett valutaväxlingspåslag. Gällande lagstiftning 
kräver att American Express tillhandahåller Kortmedlemmen 
information så att Kortmedlemmen kan jämföra kostnaden för 
Valutaväxlingsavgiften med referensväxelkurser som utfärdats av 
Europeiska centralbanken. Denna information finns tillgänglig på 
American Express hemsida.

e. Kortmedlemmen samtycker till att den endast agerar i sin närings- 
eller yrkesverksamhet när den använder Kortet och samtycker till, 
samt bekräftar att, American Express inte behöver skicka några 
notifikationer till Kortmedlemmen avseende valutaväxlingsavgifter 
så som krävs enligt Förordning (EU) 2019/518.

12. Ansvar för Debiteringar
a. Kontohavaren och/eller Kortmedlemmen har betalningsansvar 

för alla Debiteringar i enlighet med den ansvarsfördelning som 
framgår av Ansökningsformuläret, eller i enlighet med vad som 
annars skriftligen överenskommits med American Express. 
Med de begränsningar som följer av avsnitten 7 "Kontoutdrag 
och fakturafrågor" och 22 "Förlorade/stulna Kort, felaktiga 
transaktioner samt Konto som använts obehörigen" i Avtalet 
förekommer följande betalningsansvar:
i) "Fullt Kontohavaransvar" betyder att Kontohavaren är 

fullständigt ansvarig för alla Debiteringar.
ii) "Delat Betalningsansvar" betyder att Kontohavaren och 

Kortmedlemmen är solidariskt betalningsansvariga 
för Debiteringar av Kortmedlemmen, dock med den 
begränsningen att Kontohavaren inte är betalningsskyldig 
för Debiteringar (a) som genomförts av Kortmedlemmen 
och som har en personlig karaktär som inte medfört någon 
nytta för Kontohavaren eller (b) för vilka Kontohavaren ersatt 
Kortmedlemmen; och

iii) "Personligt Betalningsansvar" betyder att Kortmedlemmen 
är ansvarig för alla Debiteringar, såvida inget annat framgår 
av Avtalet.

b. Oavsett vilken ansvarsfördelning eller vilka betalningsalternativ 
som framgår av Ansökningsformuläret eller som Kontohavaren 
skriftligen har kommit överens om med American Express, får 
Kortmedlemmen på egen hand betala för Debiteringar på Kortet.

13. Betalning
a. Alla Debiteringar ska betalas till American Express i dess 

helhet i svenska kronor på den dag som anges på det månatliga 
Kontoutdraget.

b. Efter American Express godkännande kan betalning ske i 
annan valuta, som då omräknas till svenska kronor. Detta 
kommer att fördröja krediteringen av Kontot och kan medföra 
omräkningsavgifter.

c. Betalning krediteras inte Kontot förrän American Express har 
mottagit och stämt av den mot Kontot. Den tid det tar för en 
betalning att komma fram till American Express är beroende av 
den betalningsmetod och den betaltjänstleverantör som används 
för att genomföra betalningen. Betalning ska därför ske i sådan tid 
att American Express hinner ta emot och stämma av betalningen 
senast på förfallodagen.



5

Cardmember Terms and Conditions

AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD

SE_CorpCard_Cardmember_T&C's_April2020
American Express Europe (Sweden branch) S.A., filial, registered with Bolagsverket (the Swedish Companies Registration Office), branch register 
number 516411-3911. Address: Tegeluddsvägen 21, 115 41 Stockholm. A branch under the supervision of Finansinspektionen (the Swedish Financial 
Services Authority). A branch of American Express Europe S.A., which has its registered office at Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spain and 
is a company registered in Spain with the Registro Mercantil Central (Central Commerical Registry) under number A-82628041 and authorised by 
the Banco de España (the Central Bank of Spain) for the provision of payment services (number 6837).

e. We will normally apply payments to your Account firstly to the 
amounts that have appeared on your Statement and secondly 
to amounts that have not yet appeared on your Statement. For 
servicing, administrative, systems or other business reasons, 
we may apply payments to your Account in some other order or 
manner that we may determine at our discretion. You agree that 
we may do so in a way that is favourable or convenient to us.

f. We do not pay any interest on positive balances on your Account.
14. Card is Our Property

The Card is only valid for the time period stated on the Card. 
Although you use the Card on your Account, the Card remains 
our property at all times. You may be asked to destroy the Card 
by cutting it up or returning the Card to us or anyone we ask to 
take it on our behalf, including Merchants. We may also inform 
Merchants that the Card is no longer valid.

15. Replacement Cards
a. A Replacement Card will be sent to you if the Card is lost, stolen, 

damaged, cancelled, renewed or switched to a different card type. 
The Card may also be cancelled or no further Charges permitted 
without a Replacement Card being issued.

b. You authorise us to send you a Replacement Card before the current 
Card expires. You must destroy any expired Cards by cutting 
them up or returning them to us. This Agreement as amended or 
replaced continues to apply to any Replacement Cards we issue.

c. Please note that we do not provide Replacement Card information 
(such as Card numbers and Card expiry dates) to Merchants.

16. Recurring Charges
a. In order to avoid potential disruption of Recurring Charges and the 

provision of goods or services by the Merchant in the case of a 
Card being cancelled, you may wish to contact the Merchant and 
provide your Replacement Card information or make alternate 
payment arrangements.

b. Recurring Charges may be automatically charged to a Replacement 
Card without notice to you in which case You and/or Your Company 
(dependent on which liability structure is chosen for the Account, 
please see the "Liability for Charges” section of this Agreement) 
are responsible for any such Recurring Charges but please note 
that we are not obliged to provide Replacement Card information 
(such as Card numbers and Card expiry dates) to Merchants.

c. To stop Recurring Charges being billed to your Account, you may wish 
to advise the Merchant in writing or in another way permitted by 
the Merchant.

d. You may contact us on 0771-29 55 29 if you wish to cancel a Recurring 
Charge. You must notify us no later than the close of business on 
the business day before the Recurring Charge is due to be made 
to the Merchant.

e. If we permit, you may allow us or our agent to enrol you with a 
Merchant for Recurring Charges. You will remain responsible to 
make other payment arrangements until the Recurring Charges 
begin to be applied to your Account.

17. Acceptance of Charges by Us
a. We may require Charges to be approved by us before they are accepted 

by a Merchant.
b. Each Charge is approved based on the expense level and credit history 

of all of your and/or Your Company’s accounts established with us, 
as well as on your credit history with other financial institutions 
and your personal resources and income known by us.

c. Even though your Account may not be in default, we may refuse 
any request for approval of a Charge, on reasonable grounds 
for example where we suspect unauthorised, improper and/or 
fraudulent use, due to technical difficulties, security concerns, 
unusual spending behaviour, increased risk that you and/ or 
Your Company may not be able to pay your Account in full and 
on time (including without limitation, exceeding limits that we 
impose on Your Company’s outstanding obligations to us such as 
global credit limits that apply to some or all Cards), late payment, 
problems reported by the credit reference agency or if the use of 
the Card is prohibited pursuant to the ‘Prohibited Uses’ section 
of this Agreement. Where possible, we may provide you, at 
your request, our reasons for any refusal for approval. You may 
contact us on 0771 29 55 29.

18. Use of Personal Information
The following terms apply to the processing of your Data 
(for additional information in respect of such processing, 
please refer to the Privacy Statement on our website  
americanexpress.com/se/legal/sekretess)

a. To the extent necessary, we may (1) exchange information about 
you (including your personal data), 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 your bank or 
payment card issuer; to local regulatory authorities; to companies 
who distribute the Card; to any other party whose name or logo 
appears on the Card; and to Merchants used by you, and/or  
(2) otherwise process your Data (including profiling), in each 
case in order to administer and service your Account or the 
American Express Corporate Card 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, or for security, anti-fraud and regulatory purposes. 
Where you purchase goods and/or services on behalf of a third 
party with the Card, 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.

b. American Express Entities, other companies and appointed 
processors specifically selected by us will have access to and 
may process the Data (including profiling) to develop lists to 
make relevant offers to you (by mail, e-mail, telephone or via the 
internet), provided that you have opted in to it where required. 
We may (i) anonymise the Data, (ii) consolidate the Data from 
various American Express Entities and/or (iii) aggregate your 
Data and other Cardmembers´ data 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, from surveys and 
research (which may involve contacting you by mail, e-mail, 
telephone or via the internet provided that you have opted in to it 
where required) and other sources such as Merchants or marketing 
organisations.

c. Recognising that the Card is only to be used for business 
purposes we may use information about you, your Account and 
Charges made using the Card, to prepare reports and statistics 
to enable Your Company to uphold an effective administration 
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d. Om American Express accepterar en försenad betalning eller 
delbetalning av utestående skuldbelopp som full betalning, 
exempelvis vid förlikning i en tvist, innebär det inte att 
American Express avstår från eller går med på att ändra någon 
rättighet som följer av Avtalet eller av lag.

e. Betalningar avräknas normalt i första hand mot belopp på 
Kontot som har redovisats på Kontoutdraget och i andra hand 
mot belopp som ännu inte har redovisats på Kontoutdraget. Av 
administrativa skäl, på grund av American Express system eller 
av andra affärsmässiga skäl, kan American Express komma att 
avräkna betalningar på Kontot i annan ordning eller på det sätt 
som American Express bestämmer. Kortmedlemmen godkänner 
att American Express får göra detta på ett sätt som är fördelaktigt 
eller praktiskt för American Express.

f. American Express betalar inte någon ränta på eventuellt 
tillgodohavande på Kontot.

14. Kort är American Express egendom
Kort är endast giltigt under den period som anges på Kortet. 
Kort är American Express egendom och ska återlämnas eller 
klippas sönder på begäran av American Express eller av någon 
annan, som exempelvis en Affärspartner som agerar på uppdrag 
av American Express. American Express kan också meddela 
Affärspartners att ett Kort inte längre är giltigt.

15. Ersättningskort
a. Ett Ersättningskort skickas till Kortmedlem om Kort förloras eller 

blir stulet, spärrat eller utbytt mot ett annat slags kort. Kort kan 
också avslutas eller spärras för ytterligare Debiteringar, utan att 
ett Ersättningskort utfärdas.

b. Ett Ersättningskort skickas till Kortmedlem före sista 
giltighetsdatum för befintligt Kort. Kort där sista giltighetsdatum 
passerats ska klippas sönder eller återsändas till American Express. 
Avtalet, oavsett om detta ändrats eller blivit utbytt, fortsätter att 
gälla även för Ersättningskort som utfärdas.

c. Observera att American Express inte är skyldigt att tillhandahålla 
Affärspartners information om Ersättningskort (som Kortets 
nummer och giltighetsdatum).

16. Återkommande Debiteringar
a. För att undvika eventuella avbrott av Återkommande Debiteringar 

och leveranser av varor eller tjänster när Kort har spärrats 
kan Kortmedlem informera Affärspartnern om eventuellt 
Ersättningskort eller ändra sättet för betalning.

b. I vissa fall kan ett Ersättningskort komma att debiteras 
med Återkommande Debiteringar utan meddelande till 
Kortmedlemmen, i vilket fall Kortmedlemmen och/eller 
Kontohavaren (beroende på vilken ansvarsfördelning som valts 
för Kontot, se avsnitt 12 "Ansvar för Debiteringar") är ansvarig 
för sådana Återkommande Debiteringar. Observera dock att 
American Express inte är skyldigt att tillhandahålla Affärspartners 
information om Ersättningskort (som Kortets nummer och 
giltighetsdatum).

c. För att avsluta en Återkommande Debitering av Kontot ska 
Kortmedlemmen vända sig till Affärspartnern i fråga, skriftligen 
eller i enlighet med vad som avtalats med Affärspartnern.

d. Kortmedlemmen kan kontakta American Express 0771-29 55 29 om 
Kortmedlemmen önskar avbryta en Återkommande Debitering. 
Kortmedlemmen måste meddela American Express senast innan 
affärsdagens slut på den affärsdag som föregår den dag då den 
Återkommande Debiteringen ska göras till Affärspartnern. 

e. Kortmedlem kan med American Express godkännande låta 
American Express eller någon av American Express uppdragstagare 
registrera Kortmedlemmen för Återkommande Debiteringar hos 
en Affärspartner. Kortmedlemmen är ansvarig för att ordna med 
annat betalningssätt till dess att de Återkommande Debiteringarna 
av Kontot påbörjas.

17. Godkännande av Debiteringar
a. American Express kan kräva av Affärspartners att de måste 

erhålla American Express godkännande innan de accepterar en 
Debitering.

b. Godkännande av varje Debitering är beroende av dess storlek, 
Kortmedlemmens och Kontohavarens samtliga Kontons 
kredithistorik samt även Kortmedlemmens kredithistorik hos 
andra finansiella institut och Kortmedlemmens personliga 
tillgångar och inkomst som American Express känner till.

c. American Express kan, även om Kontot skötts enligt Avtalet, 
vägra att lämna godkännande av en Debitering på skäliga 
grunder, som till exempel vid misstanke om obehörig, felaktig, 
och/eller bedräglig användning, tekniska skäl, säkerhetsskäl, 
ovanligt köpbeteende, ökad risk för att Kortmedlemmen och/
eller Kontohavaren inte kommer att kunna betala de Debiteringar 
som uppkommit på Kontot i dess helhet och i tid (inklusive, men 
inte begränsat till, att en begränsning som American Express satt 
för Kontohavarens utestående skyldigheter gentemot American 
Express, såsom globala kreditlimiter som gäller för vissa eller alla 
Kort, överskridits). American Express kan i vissa fall, om möjligt, 
efter förfrågan uppge orsaken till att ett godkännande har vägrats. 
American Express kan kontaktas på 0771 29 55 29.

18. Informationshantering
Följande villkor gäller för behandlingen av information avseende 
Kortmedlem (för ytterligare information om sådan behandling, 
se "Principer för personuppgifts- och integritetsskydd" på 
American Express hemsida): americanexpress.com/se/legal/
sekretess.

a. I den mån det är nödvändigt får American Express, i syfte 
att administrera Kontot eller American Express Corporate 
Card-programmet, i syfte att hantera rese-, förmåns- eller 
försäkringsprogram till vilka Kontohavaren och/eller Kortmedlem 
är anslutna, i syfte att behandla och inkassera Debiteringar 
eller i säkerhets-, bedrägeribekämpnings- och regleringssyfte, 
antingen (1) delge information om Kortmedlem (inklusive 
Kortmedlems personuppgifter), Kortmedlemmens Konto och 
Debiteringar på Kortmedlemmens Konto (inklusive detaljer 
om varor och tjänster som köpts) ("Medlemsinformation") till 
samtliga American Express-företag och dess leverantörer såsom 
exempelvis transaktionsinsamlare, till Kontohavaren (inklusive 
Programadministratören) eller dess Närstående Företag, till 
Kortmedlemmens bank eller kontokortsutgivare, till lokal 
tillsynsmyndighet, till andra företag som utfärdar, säljer eller 
distribuerar American Express-Kort, till varje annan part vars namn 
eller logo tryckts på Kortet, till Affärspartners som används av dig 
eller till någon annan som Kortmedlemmen eller Kontohavaren 
godkänt, och/eller (2) på annat sätt bearbeta Kortmedlemmens 
Medlemsinformation (inklusive profilering). När Kortmedlem 
köper varor eller tjänster på uppdrag av en tredje person med 
Kortet ska Kortmedlemmen informera den tredje personen om 
(och om nödvändigt erhålla den tredje personens samtycke till) 
att information om denne kan behandlas för dessa syften.

b. Att American Express-företag samt andra särskilt utvalda bolag och 
anlitade transaktionsinsamlare får tillgång till och får bearbeta 
Medlemsinformation (inklusive profilering) 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 (i) anonymisera 
Medlemsinformationen, (ii) sammanställa Medlemsinformation 
från olika företag inom American Express-gruppen och/eller 
(iii) sammanlägga Kortmedlemmens Medlemsinformation 
med andra kortmedlemmars medlemsinformation i syfte att 
sköta, bibehålla och utveckla American Express relation till 
Kortmedlemmen. Medlemsinformation som används för att ta 
fram dessa förteckningar kan hämtas från Ansökningsformulär 
och ansökningsprocessen, från Debiteringar på Kort, från 
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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 Card 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.

d. Unless your Account has "Full Corporate Liability” as described 
in the "Liability for Charges” section of this Agreement we may:
i) in accordance with applicable law, exchange information with 

credit reference agencies and other parties within the 
financial sector regarding offered credits, failure to pay and 
misuse of credit. If you owe a debt to us and do not repay in 
full or on time, we may tell credit reference agencies to record 
the outstanding debt. This information may be used by other 
companies for instance when making decisions regarding 
applications for financial Conduct and related services to you 
or another individual with an existing financial association 
with you and for preventing fraud and tracing debtors;

ii) carry out credit checks while any money is owed on your Account 
(including contacting your bank, building society or approved 
referee) and disclose the Data to collection agencies and 
lawyers for the purpose of collecting debts on your Account; 
and/or

iii) carry out further credit checks, including at CRAs, and analyse 
your Data to assist in managing your Account, to approve 
Charges, to develop risk management policies, models and 
procedures, and to prevent fraud or any other unlawful 
activity. These CRA searches may be seen or used by other 
organisations to assess your ability to obtain credit or to 
comply with their legal obligations.

e. We may exchange the Data with fraud prevention agencies. If you give 
us false or inaccurate information resulting in 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.

f. 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 
organizations selected by us.

g. 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 an adequate level of 
protection as required by laws in the EU.

h. We use advanced technology and well-defined procedures to 
help ensure that your Data is processed promptly, accurately and 
completely.

i. We will process your Data as set out above either where you consent 
to those specified purposes, to comply with a legal or contractual 
obligation, or because it is necessary for the purposes of our 
legitimate interests.

j. In certain instances, you have the right to access, update, and 
change or correct, or erase your Data. You may also be entitled to 
restrict how we use your Data and you may also be able to object 
to your Data being used. Where you have consented to us using 
your Data, you may withdraw that consent at any time. You may 
also have the right to receive information about you in a way that 
can be "ported” elsewhere. Please refer to our Privacy Statement 
on our website americanexpress.com/se/legal/sekretess for more 
information on exercising these rights. In addition: 
i) If you wish to opt-out of marketing programmes you may contact 

us on 0771 29 55 29 or write to us at American Express, 106 
82 Stockholm.

ii) 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.

iii) 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.

k. 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. 

19. Insurance
You may benefit from insurance taken out by us with third party 
insurance providers. The continuing provision, scope and terms 
of the insurance benefits may be changed or cancelled by us or the 
third party insurance provider at any time during the term of this 
Agreement. Wherever possible, we will give you or Your Company 
at least sixty (60) days advance notice of any detrimental changes 
to or cancellation of the insurance benefits.

20. Communicating With You
a. Communications will be made available to you by post, email, SMS, 

e-invoice services with Your bank, insertion of the relevant note 
in the Statement (or Statement insert) or via the Online Account 
Service or through links on webpages accessible via the Online 
Account Service or any combination of these and you agree that 
it is your responsibility to access all such Communications. You 
must maintain a valid mailing address and phone number in 
our records for your Account (except as set out below). You also 
agree that we may communicate with you via Your Company or 
Programme Administrator by post, email, SMS, insertion of the 
relevant note in the Statement (or Statement insert) or via the 
Online Account Service (or through links on webpages accessible 
via the service) that we may establish from time to time, in 
which case a Communication to Your Company or Programme 
Administrator about the Card, Account or this Agreement will be 
deemed to be a notification from us to you.
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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 är nödvändigt) och andra källor som Affärspartners 
eller marknadsföringsorganisationer.

c. Att American Express, med beaktande av att Kortet inte ska 
användas för privata ändamål, 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 Närstående Företag, inklusive deras uppdragstagare och 
transaktionsinsamlare i syfte att administrera American Express 
Corporate Card-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. Såvida inte Fullt Kontohavaransvar föreligger enligt avsnitt 12 
"Ansvar för Debiteringar" ovan, kan American Express komma 
att vidta följande åtgärder:
i) i enlighet med tillämplig lag utbyta information om lämnade 

krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk med 
kreditupplysningsföretag och andra företag inom den 
finansiella sektorn med vilka angiven information enligt 
lag får utbytas. Om Kortmedlem har en skuld till American 
Express och inte betalar hela skulden i tid kan American 
Express komma att be kreditupplysningsföretag att notera 
den utestående skulden. Dylik information kan komma att 
användas av andra företag, exempelvis vid bedömningar av 
ansökningar om finansiella tjänster och närliggande tjänster 
av Kortmedlem eller en annan person med vilken Kortmedlem 
har ekonomiska förbindelser, vid åtgärder för att förhindra 
bedrägerier, eller vid inkassoärenden;

ii) inhämta kreditupplysningar när Kortmedlemmen har en 
förfallen skuld på Kontot till American Express (inklusive 
kontakter med Kortmedlems bank, eller godkänd referens) 
och lämna Medlemsinformation till inkassobyråer och jurister 
vid inkassering av förfallen skuld på Kontot; och/eller

iii) ta in ytterligare kreditinformation, inklusive från 
kreditupplysningsföretag, och analysera Medlemsinformation 
för att använda vid kontoadministrationen och godkännande 
av Debiteringar, för att utveckla modeller, procedurer och 
policys för riskhantering och för att förhindra bedrägeri eller 
andra olagliga handlingar. Detta inhämtande av upplysningar 
från kreditupplysningsföretag får lämnas ut till eller 
användas av andra företag för att bedöma Kortmedlemmens 
kreditvärdighet eller för att bedöma Kortmedlemmens 
förmåga att uppfylla företagets legala skyldigheter.

e. American Express kan komma att utbyta Medlemsinformation med 
myndigheter som bekämpar bedrägerier och annan brottslighet. 
Om Kortmedlem lämnar felaktig information till American Express 
som leder till 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 såsom 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, 
inkassoåtgärder, förhindra bedrägerier och penningtvätt samt för 
att administrera Kortmedlemmens Konto eller försäkringar.

f. I syfte att tillförsäkra 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.

g. 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 åtgärder för att säkerställa en adekvat 
skyddsnivå, i enlighet med tillämpliga bestämmelser i EU.

h. American Express utnyttjar avancerad teknik och fastställda 
instruktioner till sina anställda i syfte att säkerställa att 
Medlemsinformation behandlas snabbt, korrekt och fullständigt.

i. American Express behandlar Medlemsinformation enligt ovan 
antingen i fall där Kortmedlemmen samtycker till de angivna 
ändamålen, för att efterleva en legal eller avtalsenlig skyldighet 
eller för att behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose 
ett ändamål som rör ett berättigat intresse. 

j. I vissa fall har Kortmedlem rätt att komma åt, uppdatera, 
ändra eller korrigera eller radera sin Medlemsinformation. 
Kortmedlem kan ha rätt att begränsa hur American Express 
använder Medlemsinformationen och Kortmedlemmen kan 
också ha rätt att motsätta sig att Medlemsinformationen används. 
Om Kortmedlem har samtyckt till att American Express får 
använda Medlemsinformationen, kan Kortmedlemmen när som 
helst återkalla samtycket. Kortmedlem kan också ha rätt att få 
information om sig själv på ett sätt som kan "porteras" någon 
annanstans. För ytterligare information om dessa rättigheter, 
vänligen se "Principer för personuppgifts- och integritetsskydd" 
på American Express hemsida; americanexpress.com/se/legal/
sekretess Dessutom:
i) Om Kortmedlem ej önskar delta i direktmarknadsföring kan 

Kortmedlemmen kontakta American Express på 0771- 29 55 
29, eller skriva till American Express, 106 82 Stockholm .

ii) 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.

iii) Skulle Kortmedlem anta att Medlemsinformation inte är 
korrekt eller fullständig, bör Kortmedlem utan dröjsmål 
skriva till American Express. Medlemsinformation som inte 
befinns vara korrekt eller fullständig, kommer att justeras 
omgående.

k. Medlemsinformation kommer endast att förvaras av 
American Express under sådan tid som är ändamålsenlig för ovan 
angivna syften eller som följer av lag. Kortmedlem äger enligt lag 
rätt att få besked och information om Medlemsinformation som 
rör denne. 

19. Försäkring
Kortmedlem kan i vissa fall komma att ha fördel av försäkringar som 
American Express har tecknat med utomstående försäkringsgivare. 
American Express eller den utomstående försäkringsgivaren 
har rätt att när som helst ändra tillgången till, villkoren för och 
omfattningen av sådana försäkringsförmåner. American Express 
kommer att med sextio (60) dagars varsel underrätta Kortmedlem 
eller Kontohavare om eventuella försämringar eller upphörande 
av försäkringsförmåner när så är möjligt.

20. Meddelanden
a. Meddelanden kommer att skickas till Kortmedlemmen per post, 

e-post, SMS, e-faktura service med Kontoinnehavarens bank, 
med angivande av nödvändig information på Kontoutdrag 
(eller i bilaga till Kontoutdrag), eller göras tillgängliga via Mitt 
Konto Online eller via länkar på webbsidor som är tillgängliga 
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b. Where the Card is subject to "Full Corporate Liability” as described 
in the "Liability for Charges” section of this Agreement and Your 
Company is responsible for centrally settling payment of your 
Account with us directly, we may give notice of changes to our 
Corporate Card programme to Your Company on your behalf and 
not to you personally.

c. You must keep us up to date with your name, e-mail addresses, 
postal mailing address and phone numbers and other contact 
details for delivering Communications under this Agreement. 
We shall not be responsible for any fees or charges or any other 
damage suffered by you, if you fail to inform us about any changes 
to such contact details.

d. You must inform us of any changes to other information previously 
provided to us such as information you provided when you 
applied for your Account. You also agree to give us any additional 
information we reasonably request.

e. All electronic Communications that we provide including 
Statements will be deemed to have been received on the day that 
we send the notification email or post the Communication online 
even if you do not access the Communication on that day.

f. If we have been unable to deliver any Communication or a 
Communication has been returned after attempting to deliver it 
via an address or telephone number previously advised to us by 
you or the Programme Administrator, we will consider you to be in 
material breach of this Agreement and may stop attempting to send 
Communications until we receive accurate contact information. 
Our action or inaction does not limit your obligations under this 
Agreement. All deliveries to the address most recently stated to 
us are considered to have been delivered to you.

g. Your Company may provide us with your contact details including 
your telephone number(s), email and home address for the 
purposes of managing your Account.

21. Complaints and Problems with Goods and Services Purchased
a. If you have a complaint or problem with a Merchant or any goods 

or services charged to your Account, you and/or Your Company 
(dependent on which liability structure is chosen for the Account, 
please see the "Liability for Charges” section of this Agreement) 
must still pay all Charges on your Account and settle the dispute 
directly with the Merchant.

b. If you have any complaints about your Account or the service you 
have received from us, please contact our Customer Relations 
Department at American Express, 106 82 Stockholm. Details of 
our complaints handling procedures are available on request.

c. We do not use any third party dispute resolution service to 
resolve complaints made under this Agreement. All complaints 
will be dealt with in accordance with our internal complaints 
handling procedures and you will receive a final response from 
us confirming our response to your complaint.

22. Lost/Stolen Cards, Incorrectly Executed Transactions and Misuse 
of Your Account:

a. You must inform us immediately by telephone on 0771 29 55 29 if:
i) a Card is lost or stolen;
ii) you know a Card or Replacement Card has not been received;
iii) you suspect that someone else has learnt a Code;
iv) you suspect that your Account is being misused or a Charge 

has not been authorised;
v) you suspect that a Charge has been processed incorrectly;

vi) your Card is used for a contactless or digital wallet technology 
Charge without your authorisation;

vii) you discover, after reviewing your Statement, that a Recurring 
Charge has been charged to your Account which you 
previously requested the Merchant or us to cancel.

b. If a Card is reported lost or stolen we will cancel the Card and 
issue a Replacement Card. If a lost or stolen Card is later found, it 
must not be used and must be cut in two or otherwise destroyed 
immediately.

c. Your or the Company’s liability for any unauthorised Charges ends 
when we have received a notification pursuant to a) above, unless 
you:
i) did not comply with this Agreement (including the ‘Use of 

the Cards/ Codes’ section) intentionally or because you were 
grossly negligent. For example if you fail to take reasonable 
steps to keep the Card´s security features safe; or

ii) have acted fraudulently. For example, if you gave the Card 
and/or Codes to another person to use, then you may be liable 
for the full amount of any unauthorised Charges.

d. Provided you have not acted fraudulently, then you will not be 
liable to us for any unauthorised Charges once you have notified 
us.

e. You agree to cooperate with us, including giving us a declaration, 
affidavit and/or a copy of an official police report, if we ask. You 
also agree that we may provide information to the authorities.

f. If there are errors in a transaction and this is our fault, we will 
reverse the Charge and restore your Account as if the transaction 
had not taken place. We reserve the right to resubmit the correct 
transaction amount.

g. If upon contacting us, you wish to dispute a transaction, we will 
initiate an inquiry and place a temporary credit on your Account in 
the amount of the transaction. Once investigations are complete, 
we will adjust your Account accordingly.

h. In the event that we suspect any suspected or actual fraud has 
been carried out on your Card or that there is any security threat to 
your Card, including the circumstances set out in this section, we 
will contact you using the contact details you have provided to us.

23. Refunds for Authorised Transactions
a. This section only applies to Charges at Merchants in the European 

Economic Area.
b. You can request a refund for a Charge if at the time that you 

agreed to the Charge, you did not know the exact amount of the 
transaction and the amount which appears on your Statement is 
greater than the amount you reasonably expected.

c. You must submit your request for a refund within eight (8) weeks 
from the Statement date on which the Charge applies.

d. We will investigate your request for such a refund, taking into 
consideration your recent spending behaviour and all relevant 
circumstances related to the Charge. You must give us all the 
information we reasonably require about the circumstances of 
the Charge and we may give this information to other companies 
or people investigating the matter.

e. We will within ten (10) business days of us receiving from you 
complete information and documentation about your dispute 
including information we may require confirming that your 
dispute relates to a Charge falling within this section, either 
provide a refund or an explanation for our refusal to do so. We 
reserve the right to adjust your Account accordingly.
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genom Mitt Konto Online, eller genom en kombination av dessa. 
Kortmedlemmen ansvarar för att ta del av samtliga sådana 
Meddelanden. Kortmedlemmen ansvarar för att information 
om Kortmedlemmens adress och telefonnummer är korrekt och 
hålls uppdaterad hos American Express (förutom enligt vad som 
anges nedan). American Express kan sända Meddelanden till 
Kortmedlemmen via Kontohavaren eller Programadministratören 
per post, e-post, SMS, anges på Kontoutdrag (eller i bilaga till 
Kontoutdrag) eller via Mitt Konto Online (eller via länkar på 
webbsidor som är tillgängliga genom tjänsten) såsom American 
Express beslutar från tid till annan, varvid Meddelandet till 
Kontohavaren eller Programadministratören avseende Kortet, 
Kontot eller Avtalet anses ha sänts från American Express till 
Kortmedlemmen.

b. Vid Fullt Kontohavaransvar, se avsnitt 12. "Ansvar för 
Debiteringar", och Kontohavaren är skyldig att centralt betala 
Debiteringarna på Kortmedlemmens Konto direkt till American 
Express, kan American Express komma att skicka Meddelanden 
om förändringar avseende American Express Corporate Card-
programmet till Kontohavaren på Kortmedlemmens vägnar 
istället för till Kortmedlemmen personligen.

c. Kortmedlem ansvarar för att information om Kortmedlemmens 
namn, adress, e-postadresser och telefonnummer samt andra 
kontaktuppgifter för distribution av Meddelanden enligt Avtalet är 
uppdaterade hos American Express. Om Kortmedlem underlåter 
att informera American Express om förändringar beträffande 
nämnda kontaktuppgifter är American Express inte ansvarigt 
för eventuella avgifter eller annan skada som Kortmedlemmen 
drabbas av på grund av detta.

d. Kortmedlem ansvarar för att informera American Express om 
eventuella förändringar avseende annan information som tidigare 
tillhandahållits American Express, t.ex. information som lämnades 
när Kortmedlemmen ansökte om Konto. Kortmedlem accepterar 
också att ge American Express den ytterligare information som 
American Express rimligen kan begära.

e. Alla elektroniska Meddelanden (inklusive Kontoutdrag) anses ha 
mottagits den dag American Express sänder e-postmeddelandet 
eller gör Meddelandet tillgängligt på Internet, även om 
Kortmedlemmen inte skulle få tillgång till Meddelandet den 
dagen.

f. Om American Express inte har kunnat skicka ett Meddelande, 
eller om ett Meddelande har returnerats efter försök att 
leverera det till en adress eller ett telefonnummer som 
tidigare lämnats till American Express av Kortmedlemmen 
eller Programadministratören, kan American Express komma 
att anse att Kortmedlemmen väsentligen har brutit mot 
Avtalet, och upphöra med försöken att skicka Meddelanden 
till Kortmedlemmen till dess att aktuella kontaktuppgifter har 
erhållits. American Express agerande eller underlåtenhet att agera 
begränsar dock inte Kortmedlemmens skyldigheter under Avtalet. 
Alla Meddelanden som American Express skickar till den adress 
som Kortmedlemmen senast meddelade American Express anses 
ha mottagits av Kortmedlemmen.

g. Kontohavaren får tillhandahålla American Express 
Kortmedlemmens kontaktuppgifter, inklusive Kortmedlemmens 
telefonnummer, adress samt e-postadress, i syfte att hantera 
Kortmedlemmens Konto.

21. Klagomål eller reklamationer
a. Affärspartnern som tillhandahållit varor eller tjänster mot betalning 

med Kortet ansvarar gentemot Kortmedlemmen och Kontohavaren 
för inköpta varors eller tjänsters kvalitet, beskaffenhet och 
utförande enligt tillämpliga avtalsvillkor och enligt gällande lag 
i det land där inköpet skett. Reklamationer och andra klagomål 
ska därför i första hand riktas mot Affärspartnern. Utestående 
Kontoskuld ska därmed betalas av Kortmedlemmen och/eller 
Kontohavaren (beroende på vilken ansvarfördelning som valts 
för det aktuella Kontot, se avsnitt 12 "Ansvar för Debiteringar"), 

även om varan eller tjänsten till vilken viss Debitering är hänförlig 
är föremål för klagomål eller reklamation. Kortmedlemmen har 
att visa att fel eller brist föreligger. American Express ansvar är 
begränsat till vad som följer av eventuellt tillämplig tvingande 
lagstiftning till skydd for konsumenter.

b. Klagomål beträffande Kontot eller de tjänster som American 
Express har tillhandahållit ska meddelas skriftligen till 
Klagomålsansvarig, American Express, 106 82 Stockholm. Detaljer 
om American Express klagomålshanteringsförfarande finns 
tillgängliga på begäran.

c. American Express använder sig inte av någon extern tjänst för 
tvistlösning för att lösa klagomål som görs med anledning av 
Avtalet. Alla klagomål kommer att behandlas i enlighet med 
American Express interna klagomålshanteringsförfarande och 
Kortmedlemmen kommer erhålla ett slutligt svar från American 
Express som bekräftar American Express svar på klagomålet. 

22. Förlorade/stulna kort, felaktiga transaktioner samt Konto som 
använts obehörigen

a. En Kortmedlem måste omedelbart meddela American Express per 
telefon: 0771 29 55 29 om:
i) ett Kort har förlorats eller stulits;
ii) ett Ersättningskort inte har kommit fram;
iii) misstanke föreligger om att en obehörig person har fått 

tillgång till en Kod;
iv) misstanke föreligger om att Kontot använts obehörigen, utan 

godkännande av Kortmedlemmen eller Kontohavaren eller på 
annat sätt missbrukats;

v) misstanke föreligger om att en Debitering har hanterats 
felaktigt;

vi) Kortet använts för kontaktlösa Debiteringar eller Debiteringar 
genom digital plånboksteknik utan Kortmedlemmens 
medgivande;

vii) Kortmedlemmen vid granskning av Kontoutdrag upptäcker 
att en Återkommande Debitering har gjorts på Kontot, trots 
att Kortmedlemmen har begärt hos Affärspartnern eller 
American Express att den ska upphöra.

b. Om ett Kort har rapporterats som stulet eller förlorat kommer 
American Express att spärra detta och utfärda ett Ersättningskort. 
Om ett stulet eller förlorat Kort senare återfinns får det inte 
användas och måste genast klippas i två delar och förstöras.

c. Kortmedlems eller Kontohavares betalningsansvar för obehöriga 
Debiteringar upphör då anmälan skett enligt a) ovan. Detta gäller 
dock inte om Kortmedlemmen:
i) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att följa 

bestämmelserna i Avtalet (inklusive avsnitt 3 "Användning 
av Kort och Koder"). Till exempel om Kortmedlemmen 
underlåter att vidta skäliga åtgärder för att hålla Kortets 
säkerhetsfunktioner hemliga; eller

ii) har agerat bedrägligt. Om Kortmedlem exempelvis lämnar ut 
Kortet och/eller Koden till en tredje person kan Kortmedlem 
komma att bli fullt ansvarig för samtliga obehöriga 
debiteringar.

d. Om Kortmedlem inte själv har agerat bedrägligt är Kortmedlem 
inte ansvarig för någon obehörig Debitering efter det att 
Kortmedlemmen underrättat American Express.

e. Kortmedlemmen ska samarbeta med American Express vid 
utredning av obehörig användning av Kortet eller Kontot, vilket 
innefattar att tillhandahålla polisanmälan, avge undertecknat 
skriftligt intyg om händelsen. American Express kan komma att 
lämna uppgifter till myndigheter med anledning av obehörig 
användning av ett Kort eller ett Konto.

f. Om en Debitering visar sig vara felaktig och felet beror på 
American Express, kommer Kontot att krediteras med aktuellt 
belopp.

g. Om Kortmedlem kontaktar American Express för att bestrida en 
Debitering kommer American Express att inleda en utredning 
och tillfälligt kreditera Kontot med ett belopp motsvarande 
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24. Limitation of Our Liability
a. Nothing in this Agreement shall limit or exclude any liability (and 

no limitation or exclusion of liability shall apply to any liability) 
of any party:
i) for death or personal injury caused by the negligence of a 

party or its employees, agents or subcontractors;
ii) for any fraud or fraudulent misrepresentation; and
iii) to the extent such limitation or exclusion is not permitted 

by applicable law.
b. Subject to (a) above, we will not be responsible or liable to you or 

Your Company or any third party for any loss or damage arising, 
whether in contract, tort (including negligence) or otherwise in 
relation to:
i) delay or failure by a Merchant to accept a Card, the imposition 

by a Merchant of conditions on the use of the Card or the 
manner of a Merchant’s acceptance or non-acceptance of the 
Card;

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

iii) failure to carry out our obligations under this Agreement if 
that failure is caused by a third party or because of an event 
outside our reasonable control, including but not limited to, 
a systems failure, data processing failure, industrial dispute 
or other action outside our control; and

iv) defects or faults in relation to ATMs.
c. Subject to (a) above, we will not be responsible or liable to you or 

Your Company or any third party under any circumstances for any:
i) loss of profit, interest, goodwill, business opportunity, 

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

member of Your Company; or
iii) any indirect, special, punitive or consequential losses 

or damages, even if such losses were foreseeable and 
notwithstanding that a party had been advised of the 
possibility that such losses were in the contemplation of the 
other party or any third party.

25. Changes
a. We may change any provision of this Agreement including (i) any 

fees and Charges applicable to your Account and introduce new 
fees and Charges or change the circumstances in which they are 
applied and (ii) the services we provide to you, from time to time.

b. We will give you at least two (2) months notice in advance of any 
changes. You will be deemed to have accepted the changes unless 
you notify us in writing prior to the date on which the changes will 
take effect that you do not accept the changes. If you do not accept 
any changes to this Agreement, you can terminate your Account 
at no cost before the date on which the changes will take effect.

c. You and/or the Company will be liable for all Charges (including 
fees and late payment fees) up to the date your Account is closed.

d. If we have made a major change or many minor changes in any 
one year, we may make available to you an updated copy of this 
Agreement or a summary of the changes.

26. Suspension
a. We may immediately stop or suspend you from using any Card and/

or your Account on reasonable grounds related to: (i) the security 
of the Card or the Account; (ii) if we suspect unauthorised and/
or fraudulent use based on, for example, a finding of suspicious 
transactions upon analysis of transaction data and loss events or in 

the event credit institutions or the police inform us of fraud cases 
or data breaches at third parties which may have compromised 
Account data or there is information that data has been tapped; 
and/or (iii) a significantly increased risk that you and/or Your 
Company (as applicable) may not be able to pay us any amounts 
due under this Agreement in full and on time. In these cases, we 
may notify you before we stop or suspend use or immediately 
afterwards. We will, where possible, tell you the reasons for our 
decision. Please refer to the "Communicating with You” section 
of this Agreement for details of how we will inform you.

b. For the avoidance of doubt, the Agreement will continue in effect 
notwithstanding the suspension of any Card or Account, and 
subject to the "Liability for Charges” section of this Agreement 
you and/or Your Company (as applicable) will be responsible for 
all Charges as set out in this Agreement and for complying with 
the Terms and Conditions of this Agreement.

c. We will remove the suspension on the Card or Account when the 
reasons for the suspension have ceased to exist. You may tell us 
by telephone, using the telephone number listed on our website 
business.americanexpress.com/se/ or other contact information 
set out in the "Lost/Stolen Cards, Incorrectly Executed Transactions 
and Misuse of Your Account” section of this Agreement when you 
believe the reasons for the suspension have ceased to exist.

27. Default
a. We may treat your Account as being in default at any time in the 

event that you and/or Your Company (dependent on which liability 
structure is chosen for the Account, please see the "Liability for 
Charges” section of this Agreement) fail to comply with the 
obligations under this Agreement or our Agreement with Your 
Company such as a failure to make any payment when it is due 
or if any form of payment is returned or not honoured in full.

b. We may also consider your Account to be in default at any time 
if any statement made by you and/or Your Company to us in 
connection with your Account was false or misleading, you and/
or Your Company breach any other agreement that you and/or 
Your Company may have with us or with any of our Affiliates, 
or if bankruptcy or other creditor proceedings are threatened or 
initiated against you and/or Your Company or we have any reason 
to believe that you and/or Your Company may not be creditworthy.

c. The inclusion of previously billed minimum payments and/or any 
portion of dishonoured payments shown on a Statement will not 
constitute a waiver by us of any default.

d. In the event of any default, you and/or Your Company (dependent 
on which liability structure is chosen for the Account, please see 
the "Liability for Charges” section of this Agreement) will also be 
responsible for all reasonable costs incurred by us or our agents 
including collection, collection agency and legal adviser fees 
and costs, in recovering any amounts unpaid and in protecting 
ourselves from any harm we may suffer as a result of the default.

28. Membership Rewards® Programme
You may enrol in the Membership Rewards Programme (called "MR 
Programme”) unless Your Company has chosen not to participate. 
If you enrol, you agree to comply with the MR Programme Terms 
and Conditions, including any fees for participation in the MR 
Programme.

29. Contactless and Digital Wallet Technology
Cards issued on the Account may be equipped to enable contactless 
payments. Contactless payments enable you to incur Charges by 
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Debiteringen. När utredningen är klar kommer American Express 
att justera Kontot i enlighet med resultatet av denna.

h. Om American Express misstänker att misstänkta eller faktiska 
bedrägerier har utförts på Kortmedlemmens Kort eller att det 
finns något säkerhetshot mot Kortet, inklusive de omständigheter 
som nämns i detta avsnitt, kommer American Express att kontakta 
Kortmedlemmen med hjälp av de kontaktuppgifter som lämnats 
till American Express.

23. Återbetalning vid behöriga transaktioner
a. Detta avsnitt gäller endast Debiteringar som har skett 

hos Affärspartners inom det Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.

b. Kortmedlem kan begära återbetalning av en Debitering om 
Kortmedlemmen inte kände till den exakta summan för köpet när 
detta gjordes och det belopp som sedan anges på Kontoutdraget 
är större än vad Kortmedlemmen skäligen kunnat förvänta sig.

c. Kortmedlem måste begära återbetalning inom åtta (8) veckor 
från det datum som anges på det Kontoutdrag där Debiteringen 
framgår.

d. American Express tar ställning till Kortmedlemmens begäran 
om återbetalning utifrån Kortmedlemmens köpbeteende under 
den senaste tiden och alla relevanta omständigheter kring 
Debiteringen. Kortmedlem måste till American Express lämna all 
information som American Express skäligen kan begära angående 
omständigheterna kring Debiteringen. American Express har rätt 
att lämna informationen vidare till andra företag eller personer 
som utreder saken.

e. American Express kommer att göra en återbetalning eller 
tillhandahålla en förklaring till varför återbetalning inte medges 
inom tio (10) vardagar från det att American Express har tagit 
emot komplett information från Kortmedlemmen angående 
Kortmedlemmens begäran, inklusive den information som krävs 
för att bedöma att det är fråga om en begäran som faller under 
detta avsnitt. American Express förbehåller sig rätten att justera 
behållningen på Kontot i enlighet med detta.

24. Begränsning av ansvar
a. Avtalet begränsar eller utesluter inte någon av parternas ansvar:

i) för dödsfall eller personskada som orsakats av underlåtenhet 
hos en part, dess anställda, uppdragstagare eller 
underleverantörer;

ii) för bedrägerier eller svikligt förledande; och
iii) i den utsträckning en begränsning eller ett uteslutande av 

ansvar strider mot lag.
b. Med undantag för a) ovan ansvarar American Express inte 

gentemot Kortmedlemmen, Kontohavaren eller tredje man för 
skada eller förlust som uppkommit på grund av:
i) att en Affärspartner inte kan, dröjer med att, eller ställer upp 

särskilda villkor för att acceptera Kort som betalningsmedel, 
eller det sätt på vilket en Affärspartner accepterar eller inte 
accepterar Kort som betalningsmedel;

ii) varor och tjänster som inköpts genom användning av Kortet 
eller på grund av att dessa levereras eller inte levereras;

iii) att American Express inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt 
Avtalet på grund av tredje man eller en händelse utanför 
American Express kontroll, innefattande, men ej uteslutande, 
systemfel, fel i dataöverföring, strejk eller lockout, eller annan 
liknande omständighet utanför American Express kontroll; och

iv) fel med anknytning till uttagsautomater
c. Med undantag för a) ovan ansvarar American Express inte i något 

fall gentemot Kortmedlem eller Kontohavaren för:
i) utebliven vinst, ränta eller goodwill, eller uteblivna 

affärsmöjligheter, affärer, intäkter eller förväntade besparingar;
ii) förlust på grund av att Kortmedlemmens eller Kontohavarens 

övriga anställdas rykte skadats; eller
iii) andra indirekta skador, följdskador, skador som varit svåra 

att förutse, straffavgifter, böter eller liknande som ålagts 
Kortmedlem av myndighet eller domstol, även om sådana 

skador var möjliga att förutse och oavsett om en part blivit 
upplyst om att sådana skador kan uppstå.

25. Ändring av Avtalet
a. American Express kan ändra Avtalet, vilket innefattar (i) ändring 

av samtliga avgifter och Debiteringar som kan påföras Kontot, 
påförande av nya avgifter och Debiteringar eller ändring av det 
sätt på vilket dessa påförs samt (ii) ändring av de tjänster som 
American Express tillhandahåller Kortmedlem från tid till annan.

b. Ändring av Avtalet ska ske genom meddelande till 
Kortmedlemmen minst två (2) månader innan ändringen träder 
i kraft. Kortmedlemmen anses bunden av ändringen om inte 
American Express före ikraftträdandet erhållit meddelande om att 
Kortmedlemmen inte accepterar ändringen. Om Kortmedlemmen 
inte accepterar ändringen kan Kortmedlemmen utan kostnad 
avsluta sitt Konto innan ändringen träder i kraft.

c. Kortmedlem och/eller Kontohavaren är ansvarig för samtliga 
Debiteringar (inklusive avgifter och förseningsavgifter) som skett 
på Kontot till och med den dag som Kontot avslutas.

d. Om American Express har företagit en väsentlig ändring eller flera 
små ändringar av Avtalet under ett (1) år kan American Express 
komma att tillhandahålla Kortmedlemmen en ny version av 
Avtalet eller en sammanfattning av ändringarna.

26. Spärr av Konto eller Kort
a. American Express kan omedelbart spärra användning av ett Konto 

och/eller ett Kort när det finns:
i) risk för att Kortet eller Kontot inte kan användas på ett säkert 

sätt;
ii) misstanke om att Kontot eller Kortet använts obehörigen, 

exempelvis på grund av att misstänkta transaktioner 
upptäckts vid granskning av transaktionsdata, om 
kreditupplysningsföretag eller polisen lämnar information 
om bedrägerier eller dataintrång hos tredje man som kan ha 
påverkat informationen på Kontot, eller om det förekommer 
uppgifter om att någon har kommit över information avseende 
Kontot; och/eller

iii) en väsentligt ökad risk för att Kortmedlemmen och/eller 
Kontohavaren inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser 
mot American Express.

iv) American Express kommer, innan åtgärden vidtas, men annars 
så snart som möjligt efteråt, informera Kortmedlemmen om 
åtgärden och om möjligt skälen för åtgärden. Vänligen se 
avsnitt 20 "Meddelanden" för närmare upplysningar om hur 
information lämnas.

b. Att Kontot eller Kortet spärras påverkar inte Kontohavarens och 
Kortmedlemmens ansvar enligt Avtalet.

c. Kortet eller Kontot kommer att återaktiveras om skälet till att 
Kontot eller Kortet spärrats inte längre föreligger. Om Kortmedlem 
anser att det inte längre föreligger skäl för att hålla Kortet eller 
Kontot spärrat kan Kortmedlemmen kontakta American Express 
per telefon via det telefonnummer som anges på American 
Express webbplats [business.americanexpress.com/se/] eller med 
hjälp av någon annan kontaktinformation som återfinns i avsnitt 
22 "Förlorade/stulna kort, felaktiga transaktioner samt Konto som 
använts obehörigen".

27. Avtalsbrott
a. American Express kan betrakta det som ett brott mot en 

avtalsförpliktelse avseende Kontot om Kortmedlem eller 
Kontohavare (beroende på vilken ansvarsfördelning som 
avtalats för Kontot, se avsnitt 12 "Ansvar för Debiteringar") inte 
uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet eller American Express 
avtal med Kontohavaren, till exempel om någon betalning sker 
efter förfallodagen, returneras eller om förfallet belopp endast 
delbetalats.

b. American Express kan också betrakta det som ett brott mot en 
avtalsförpliktelse avseende Kontot om Kortmedlem och/eller 
Kontohavare lämnar felaktig eller vilseledande information till 
American Express avseende Kontot, om Kortmedlem och/eller 
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simply holding your Card against a card reader without having 
the Card swiped or imprinted. We may deactivate contactless 
payments at any time. We may permit you to use mobile or other 
digital wallet technology (provided by a third party or by any of our 
Affiliates) to request Charges. Use of the digital wallet technology 
may be subject to further terms of use, but this Agreement still 
applies to any Charges you request using such technology.

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

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

b. After we credit an Account, You and/or the Company agree not to 
pursue any claim against or reimbursement from any third party 
for the amount that we credited to the Account.

c. You agree to cooperate with us if we decide to pursue a third 
party for the amount credited. Cooperation includes signing 
any documents and providing any information that we require 
and permitting us to share such information with third parties 
(including, without limitation, your Data). Crediting your Account 
on any occasion does not obligate us to do so again.

31. You may Close Your Account
a. You or Your Company on your behalf may end this Agreement at any 

time. If you do not wish to be bound by this Agreement, please 
destroy or return the Card to us and inform us that you wish to 
cancel the Card and end this Agreement.

b. Any annual fees paid in respect of the year in which your Account is 
closed will, subject to the "Payments” section of this Agreement, 
be returned to your Account taking into consideration the length 
of time until your next Card Anniversary Date.

32. We may Close Your Account or Cancel Any Card
a. We can end this Agreement or cancel any or all Cards by giving 

you two (2) months written notice. We can end this Agreement 
immediately if you have broken this Agreement or if your 
employment with Your Company is terminated or a decision is 
taken to terminate your employment. If we take such action, you 
and/or Your Company (dependent on which liability structure is 
chosen for the Account, see the "Liability for Charges” section of 
this Agreement) will still be obligated to pay all amounts owing 
on your Account.

b. This Agreement will end immediately and automatically upon 
termination of the agreement between Your Company and us 
pursuant to which this Agreement has been entered into. We 
shall not be responsible for notifying you of the termination of the 
agreement between Your Company and us. It is Your Company’s 
duty to inform you of termination of the agreement entered into 
between Your Company and us.

c. We may decline to renew the Card issued to you without notice where 
you have not used it for a period of at least twelve (12) months. If 
this happens, this Agreement will not automatically terminate. 
You may request that we issue you a new Card within twelve (12) 
months of the expiry of the Card under this section. If you do not 
request a new Card within this time, we will close your Account 
and this Agreement will terminate. If we do so, we will notify you 
at least two (2) months prior to cancellation.

33. Consequences of Any Termination
a. If this Agreement ends for any reason, you and/or Your Company 

(dependent on which liability structure is chosen for the Account, 
see the "Liability for Charges” section of this Agreement) must pay 
all money you owe us immediately, including unbilled Charges 
that may not be shown on your last Statement and ensure the 
discontinuation of use of your Account. We will only close your 
Account when you and/or Your Company have paid off all amounts 
you owe us.

b. You and/or Your Company (dependent on which liability structure 
is chosen for the Account, see the "Liability for Charges” section 
of this Agreement) will continue to be responsible for all Charges 
made using your Account until you and/or Your Company (as 
applicable) has paid off all amounts you and/or Your Company 
(as applicable) owe us and your Account is no longer used.

34. No Waiver of Our Rights
If we fail to exercise any of our rights under this Agreement, this 
will not be a waiver of our rights and will not prevent us from 
exercising them later.

35. Assignment
a. We may assign, transfer, sub-contract or sell our rights, benefits 

or obligations under this Agreement at any time to any of our 
Affiliates or to an unaffiliated third party. You consent to this and 
we may do this without giving you notice beforehand.

b. Your rights under this Agreement and your legal rights will not be 
affected.

c. If we do so, or intend to do so, you agree that we can give information 
about you and your Account to the third party or related party.

d. You are not entitled to transfer all or any part of your rights or 
obligations under this Agreement to a third party.

36. Severability
a. If any provision of this Agreement conflicts with any applicable law 

or regulation, that provision will be deemed to be modified or 
deleted so as to be consistent with law or regulation. This will not 
affect the parties’ obligations which will continue as amended.

b. The card may only be used for business related purchases and you 
are therefore not acting as a consumer. Consequentially, consumer 
protection legislation will not be applicable if otherwise indicated 
in this Agreement. The parties agree that any information 
provided in this Agreement meets any potential legal information 
requirements.

37. Governing Law and Exchange Control
a. This Agreement is governed by the laws of Sweden and the courts 

of Sweden shall have non-exclusive jurisdiction over all parties 
to the Agreement. However, where you have liability under this 
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Kontohavare bryter mot något annat avtal med American Express 
eller något Närstående Företag, om en ansökan om konkurs inges 
eller andra indrivningsåtgärder inleds eller aviseras avseende 
Kortmedlem och/eller Kontohavare, eller om American Express 
har anledning att tro att Kortmedlem och/eller Kontohavare inte 
är kreditvärdig.

c. Att tidigare fakturerade minimibetalningar och/eller någon del 
av ej erlagda betalningar anges i ett Kontoutdrag innebär inte att 
American Express avstått från rätten att åberopa ett avtalsbrott.

d. I händelse av avtalsbrott är Kortmedlem och/eller Kontohavare 
(beroende på vilken ansvarsfördelning som avtalats för Kontot, 
se avsnitt 12 "Ansvar för Debiteringar") ansvarig för samtliga 
skäliga kostnader som åsamkats American Express eller 
American Express uppdragstagare, innefattande inkassokostnader 
och rättegångskostnader, vid indrivning av obetalda belopp och 
bevakning av American Express övriga intressen i samband med 
avtalsbrottet.

28. Membership Rewards®
Kortmedlem kan ansluta sig till lojalitetsprogrammet 
Membership Rewards, om inte Kontohavaren valt att inte 
tillåta sådan anslutning. Särskilda villkor gäller för anslutning, 
se Membership Rewards Villkor (som finns tillgängliga på 
www.americanexpress.se/rewards), och avgifter kan tillkomma.

29. Kontaktlös- och digital plånboksteknik
Kort som utfärdas på Kontot kan vara utrustade för att möjliggöra 
kontaktlösa betalningar. Kontaktlösa betalningar gör det möjligt 
för Kortmedlemmen att göra Debiteringar genom att hålla Kortet 
mot en kortläsare utan att Kortet behöver dras eller att avtryck 
av Kortet behöver göras. American Express kan när som helst 
avaktivera kontaktlösa betalningar. American Express kan tillåta 
Kortmedlem att använda mobil eller annan digital plånboksteknik 
(tillhandahållen av tredje part eller av något av American 
Express Närstående Företag) för att genomföra Debiteringar. 
Användningen av digital plånboksteknik kan bli föremål för 
ytterligare användarvillkor, men Avtalet gäller fortfarande för 
Debiteringar som Kortmedlemmen genomför med hjälp av sådan 
teknik. 

30. Överlåtelse av rättigheter vid reklamation
a. Om American Express väljer att kreditera Kontot med visst belopp 

på grund av en Kortmedlems reklamation av en vara eller tjänst som 
tillhandahållits av tredje man, som exempelvis en Affärspartner, 
innebär det att Kortmedlemmen (och Kontohavaren) överlåter 
sin fordran mot tredje man, som har sin grund i de förhållanden 
som föranlett reklamationen, med motsvarande det belopp som 
krediterats Kontot. Kortmedlem godkänner härmed i förväg 
sådan överlåtelse och att inget ytterligare meddelande från 
American Express krävs för denna.

b. Kortmedlemmen och/eller Kontohavaren har vid kreditering av 
belopp enligt punkt a) i detta avsnitt, inte rätt att själv driva talan, 
eller på annat sätt hävda sin rätt gentemot tredje man, för den 
fordran som föranlett krediteringen.

c. Om American Express driver ett krav mot tredje man avseende 
det belopp som krediterats enligt ovan är Kortmedlem skyldig 
att samarbeta med American Express, såsom att underteckna 
nödvändiga handlingar, tillhandahålla all information som 
American Express kan behöva och tillåta American Express 
att dela sådan information med tredje parter (inklusive, men 
inte begränsat till, Kortmedlems Medlemsinformation). En 
kreditering av Kortmedlemmens Konto vid ett tillfälle innebär 
inte att American Express har skyldighet att kreditera Kontot vid 
ett annat tillfälle.

31. Kontohavares eller Kortmedlems uppsägning av Konto  
eller Kort

a. Avtalet kan när som helst avslutas av Kortmedlemmen eller 
av Kontohavaren. Kortet ska då förstöras eller returneras till 

American Express och American Express informeras om att 
Kortmedlemmen eller Kontohavaren önskar avsluta Avtalet.

b. Den del av eventuella erlagda årsavgifter som löper på tiden efter 
att Kortet avslutats fram till och med Årsdagen, återförs på Kontot, 
dock med beaktande av avsnitt 13 "Betalning".

32. American Express Uppsägning av Konto eller Kort samt  
Upphörande av Avtalet

a. American Express kan alltid säga upp Avtalet, eller ett visst 
eller samtliga Kort tillhörande ett Konto, skriftligen med två 
(2) månaders uppsägningstid. American Express kan säga upp 
Avtalet till omedelbart upphörande om Kortmedlem bryter mot 
villkoren i Avtalet, om Kortmedlems anställning hos Kontohavare 
upphör eller om beslut om anställningens upphörande har fattats. 
Kortmedlems och/eller Kontohavares ansvar (beroende på vilken 
ansvarsfördelning som avtalats för Kontot, se avsnitt 12 "Ansvar för 
Debiteringar") kvarstår för Debiteringar som skett på Kontot före 
uppsägningen.

b. Avtalet upphör omedelbart om det avtal mellan American Express 
och Kontohavaren som Avtalet har träffats i enlighet med upphör. 
American Express ansvarar inte för att meddela Kortmedlem om att 
avtalet mellan American Express och Kontohavaren har upphört. 
Det är Kontohavarens skyldighet att informera Kortmedlem om att 
avtalet mellan American Express och Kontohavaren har upphört.

c. American Express kan avstå från att sända ett nytt Kort utan 
föregående meddelande om Kortmedlemmen inte har använt sitt 
Kort under en period av minst tolv (12) månader. Avtalet upphör 
dock inte automatiskt på grund av detta. Kortmedlemmen kan 
under en period om tolv (12) månader från det att det senast 
utsända Kortets giltighetstid har gått ut, begära att American 
Express utfärdar ett nytt Kort. Om så inte sker avslutas Kontot, 
varvid Avtalet upphör att gälla. American Express underrättar 
dock Kortmedlemmen minst två månader innan Kontot avslutas.

33. Följder av uppsägning och Avtalets upphörande
a. Vid uppsägning eller upphörande av Avtalet ska Kortmedlem och/

eller Kontohavare (beroende på vilken ansvarsfördelning som avtalats 
för Kontot, se avsnitt 12 "Ansvar för Debiteringar") omedelbart betala 
utestående skuld på Kontot, vilket inkluderar belopp som ännu 
inte har fakturerats samt se till att användningen av Kontot upphör. 
Kontot stängs först när samtliga belopp har betalats.

b. Kortmedlemmen och/eller Kontohavaren (beroende på vilken 
ansvarsfördelning som avtalats för Kontot, se avsnitt 12 "Ansvar för 
Debiteringar") är betalningsansvarig för samtliga Debiteringar som 
fortsätter att belasta Kontot till dess Kortmedlem eller Kontohavaren 
har betalat för samtliga Debiteringar och användningen av Kontot 
upphört.

34. Rättigheter enligt avtalet
Att American Express inte utnyttjar viss rättighet enligt Avtalet 
medför inte att American Express avstår från denna rättighet, utan 
den kan komma att åberopas senare.

35. Överlåtelse
a. American Express äger rätt att överlåta sina rättigheter och 

skyldigheter enligt Avtalet till ett annat American Express-företag, 
eller till tredje part och/eller uppdra åt underleverantör att fullgöra 
American Express skyldigheter enligt Avtalet. Kortmedlemmen 
samtycker till detta och American Express kan göra detta utan att 
Kortmedlemmen meddelas dessförinnan.

b. Kortmedlemmens rätt enligt Avtalet, eller enligt lag, förändras inte 
vid överlåtelse eller anlitande av underleverantör enligt punkt a) 
i detta avsnitt.

c. American Express har vid överlåtelse rätt att överlåta 
Medlemsinformation till eventuell ny avtalspart eller annan tredje man.

d. Kortmedlem har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller 
skyldigheter enligt Avtalet, vare sig helt eller delvis, till tredje part.

36. Tillämpning av ogiltigt villkor eller villkor som strider mot lag m.m.
a. Om något villkor i Avtalet helt eller delvis blir, eller anses vara, 

ogiltigt, eller inte kan verkställas enligt tillämplig lag, författning, 
föreskrift eller annat tillämpligt regelverk, ska villkoret bortses 
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Agreement, you agree that we can carry out collection proceedings 
in any country where you may be living.

b. You are responsible for abiding by any exchange control 
regulations or the local regulations if they apply to use of the 
Card and Account.

38. Taxes, Duties
You and/or Your Company must pay any government taxes, duties 
or other amounts imposed by law in any country in respect of 
the Card, any Charge on your Account or any use of the Account 
by you.
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ifrån, eller justeras i enlighet med tillämpligt regelverk. Giltigheten 
eller verkställbarheten av kvarvarande villkor i Avtalet påverkas 
inte av detta.

b. Kortet får endast användas för företagsrelaterade inköp och 
Kortmedlemmen uppträder därmed inte som konsument. Av detta 
följer att lagstiftning till skydd för konsumenter inte är tillämplig 
om annat följer av Avtalet. Parterna är vidare överens om att den 
information som lämnas genom Avtalet uppfyller eventuella krav 
på information som ska lämnas enligt lag.

37. Tillämplig lag och valutaregleringar
a. För avtalet och allt som har samband därmed tillämpas svensk lag. 

Eventuella tvister avgörs i svensk domstol. Skulle Kontohavare 

och/eller Kortmedlem ha hemvist utanför Sverige, har American 
Express dock även rätt att vidta indrivningsåtgärder i sådant land.

b. Kortmedlem är ansvarig för att följa eventuella bestämmelser om 
valutareglering eller andra lokala regleringar om de är tillämpliga 
på användningen av Kortet.

38. Skatter och tull
Kortmedlem och/eller Kontohavaren, ansvarar för eventuella skatter 
eller andra avgifter som genom lag, författning eller annan föreskrift 
ålagts inköp eller annan användning av Kortet eller Kontot.
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