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  BENEFIT EMPLOYEES I MANAGE GLOBALLY I MAXIMISE CONTROL I DRIVE SAVINGS I BENEFIT EMPLOYEES I MANAGE GLOBALLY I REAL BUSINESS. REAL SOLUTIONS.TM

The applicant (aged 18 years and over) and the Company join in this application for the issue of American Express Corporate Card and agree  
to be jointly and severally liable for all charges on the Card pursuant to the section “Liability” of the Cardmember Terms and Conditions.  
American Express may decline this application in its sole discretion.

By signing this application you confirm you have read the section “Use of Personal Information” of the Terms and Conditions, which set out how 
we collect and use information about you for the purpose of providing you with the Corporate Card service and you agree that we can use your 
information in this way.
Please complete the soft copy of this application and then print or complete in capital letters using ink. All fields marked with a * are 
mandatory and the form cannot be processed without them. Please return the completed and signed form to American Express, spol.  
s r.o., Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 (telephone number +420 222 800 333). Keep Cardmember Terms & Conditions for your reference.

Card Type  American Express Corporate Card    American Express Gold Corporate Card

Your Business Details
*Company Registered Name   *Reg. No.

*Company Registered Address 

 *Postcode *City

Your Workplace Address (if different from company address)  

 *Postcode *City 

Your Personal Details
 Mr     Ms    Title(s)  

*Name(s) *Surname *Date of Birth   

Name on Card                
Please insert your name in the space above as you wish it to appear on the Card using no more than 25 letters or spaces

Permanent Address 

*Street, number *Postcode *City  

Temporary Address (If different from permanent address)

Street, number *Postcode  *City  

*Mother‘s Maiden Surname (Password) *Home / Mobile Tel. Number  

*E-mail Address  Work Tel. Number

*Current Monthly Gross Income over CZK 25.000         Yes    No *Date joined Company

*Position held in Company Employee No.  Department Code 

Billing Address                           Workplace         Temporary Address         Permanent Address 

For individually billed accounts, please indicate method of payment:      Bank Transfer                  Direct Debit

For payment by Direct Debit please state: Bank Account Number      Bank Code 

Express Cash Enrolment
 Yes, I wish to enrol in Express Cash – ATM cash withdrawal service (your PIN number will be sent to your billing address by mail).

Applicant’s Signature
*By signing this application I acknowledge that Cardmember Terms and Conditions are integral part of this application and I confirm that 
I have read and agree to all the Cardmember Terms and Conditions.

Signature and date

To Be Completed By Your Company
It is essential that this form is counter-signed by an authorised signatory, signing for and on behalf of the Company making the application.

 Mr     Ms   Title(s)                    *Name   

*Position held in Company      

Please insert here the Company number under which this application should be processed  

  We require urgent delivery of the Card (the Card will be ready for hand over on the next working day after receiving fully completed 
application. The fee will be charged for urgent delivery as set out in the Fee Table).

* By signing this application we confirm that we have read and agree to the Cardmember Terms and Conditions. We also confirm that 
for the purpose of issuing American Express Corporate Card we have verified the name, surname, date of birth, address and consent 
of employee’s appearance with the image on the identity card of above stated employee according to valid identity card with its copy 
attached to the application. At the same time we authorise American Express to issue the Card for this employee.

Signature and date

The American Express® Corporate Card Application Form
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Corporate expense
ManageMent solutions

  REÁLNÉ ÚSPORY I DOKONALÝ PŘEHLED I MINIMÁLNÍ ADMINISTRATIVA I REÁLNÉ ÚSPORY I DOKONALÝ PŘEHLED I FIREMNÍ VÝDAJE POD KONTROLOu.SM

Žadatel/ka (starší 18 let) a společnost podávají společně tuto žádost o vydání firemní karty American Express a zavazují se, že budou společně a 
nerozdílně odpovídat za všechny transakce podle oddílu „Odpovědnost“ Všeobecných podmínek pro Držitele firemní karty. American Express může 
zcela dle vlastního uvážení žádost odmítnout.
Podpisem této žádosti potvrzujete, že jste si přečetl/a oddíl „Použití osobních údajů“ Všeobecných podmínek pro Držitele, který stanoví způsob, 
jakým společnost American Express shromažďuje a používá údaje o Vás, aby Vám mohla poskytovat služby firemní karty, a že souhlasíte s tím, že 
údaje mohou být použity uvedeným způsobem.

Žádost prosím vyplňte na počítači a poté vytiskněte anebo vyplňte hůlkovým písmem. Pole označená * jsou povinná a bez jejich vyplnění 
nelze žádost zpracovat. Vyplněnou a podepsanou žádost pošlete prosím na adresu: American Express, spol. s r.o., Na Příkopě 19, 117 19 
Praha 1 (telefon +420 222 800 333). Všeobecné podmínky si ponechte pro svoji potřebu.

Typ karty  American Express Corporate Card    American Express Gold Corporate Card

Údaje o Vaší společnosti
*Obchodní firma   *IČO

*Sídlo společnosti 

 *PSČ *Město

Adresa pracoviště (pokud se liší od sídla společnosti) 

 *PSČ *Město 

Osobní údaje
 Pan    Paní    Titul(y) 

*Jméno(a) *Příjmení *Datum narození  

Jméno uvedené na kartě 
Prosím uved‘te Vaše jméno do vyznačeného prostoru tak, jak si přejete, aby bylo uvedeno na kartě (max. 25 znaku° včetně mezer)

Adresa trvalého bydliště 

*Ulice, číslo *PSČ *Město 

Adresa přechodného bydliště (pokud se liší od adresy trvalého bydliště)

Ulice, číslo *PSČ  *Město  

*Rodné příjmení matky (heslo pro komunikaci)  *Telefon domů / mobilní  

*E-mail *Telefon do zaměstnání  

*Současný hrubý měsíční příjem vyšší než 25.000 Kč    Ano    Ne *Datum nástupu do společnosti

*Funkce ve společnosti Zaměstnanec č.  Kód oddělení  

Adresa pro korespondenci          Pracoviště          Přechodné bydliště          Trvalé bydliště 

U jednotlivě účtovaných karet prosíme uveďte způsob úhrady:               Bankovním převodem      Inkasem z bankovního účtu

Pro úhradu inkasem z Vašeho bankovního účtu prosím uveďte: Číslo účtu      Kód banky 

Služba Express Cash
 Žádám o aktivaci služby Express Cash - výběr hotovosti z bankomatu (PIN Vám bude zaslán poštou na Vaši korespondenční adresu).

Podpis žadatele/ky
* Podpisem této žádosti beru na vědomí, že nedílnou součástí žádosti jsou Všeobecné podmínky pro Držitele firemní karty  
American Express a potvrzuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím s těmito Všeobecnými podmínkami pro Držitele.

Podpis a datum

Vyplní Vaše společnost
Je nezbytné, aby tato žádost byla stvrzena podpisem oprávněného zástupce, který ji podepíše jménem společnosti, jež žádost podává.

 Pan    Paní   Titul(y)                    *Jméno  

*Funkce ve společnosti      

Prosím uveďte číslo společnosti, pod kterým má být tato žádost zpracována                        

  Žádáme o expresní vydání karty (karta bude připravena k předání následující pracovní den po přijetí kompletní žádosti, za expresní vydání bude 
účtován poplatek dle sazebníku).

* Podpisem této žádosti potvrzujeme, že jsme si přečetli a souhlasíme se Všeobecnými podmínkami pro Držitele firemní karty 
American Express. Rovněž potvrzujeme, že jsme za účelem vydání karty ověřili jméno, příjmení, datum narození, adresu a shodu podoby 
s vyobrazením v průkazu totožnosti výše uvedeného zaměstnance podle platného průkazu totožnosti, jehož kopie je k žádosti přiložena. 
Zároveň pověřujeme American Express vydáním karty pro tohoto zaměstnance.

Podpis a datum

Žádost o vydání firemní karty American Express®

KORPORÁTNÍ SLUŽBY
FIREMNÍ VÝDAJE POD KONTROLOU
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American Express Services Europe Limited, se sídlem Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX,  
Spojené království registrovaná pod číslem 1833139 ve státech Anglie a Wales.

Společnost American Express Services Europe Limited je oprávněna poskytovat platební služby
 na základě povolení (415532) od Úřadu pro finanční služby podle Nařízení o platebních službách 2009.

/ 52

Firemní karta American Express 

Všeobecné podmínky pro Držitele
Úvodní ustanovení
 Před podepsáním a podáním Žádosti nebo podepsáním či použitím Karty American Express 

si prosím přečtěte pozorně tuto Smlouvu. Podáním Žádosti, podepsáním nebo použitím Karty 
souhlasíte Vy a Vaše společnost s podmínkami této Smlouvy. Tato Smlouva nahrazuje jakékoli 
předchozí ujednání, které upravuje užívání Karty. 

 Poskytnutí Karty z naší strany a její užívání Vámi se řídí touto Smlouvou. Tato Smlouva je 
uzavřena na dobu neurčitou. Pokud si nepřejete být touto Smlouvou vázán, prosím zničte 
nebo nám vraťte veškeré Karty a sdělte nám, že si přejete Kartu zrušit. Tato Smlouva a veškerá 
komunikace mezi námi v souvislosti s touto Smlouvou bude v češtině a/nebo v angličtině.

Definice
 V této smlouvě:
„Karetní účet“ znamená jakýkoli účet, který v souvislosti s Kartou vedeme;
„American Express“ znamená jakoukoliv naši koncernovou společnost a další společnosti, které 

vydávají Karty American Express; „Společnosti American Express“ označují jednu nebo více 
společností American Express;

„Karta“ znamená Firemní kartu American Express vydanou Vám ke Karetnímu účtu pro účely 
nákupu zboží a/nebo služeb ve prospěch Vaší společnosti nebo pro Vaše osobní výdaje za 
podmínky, že Vaše společnost takové použití Karty schválila;

„Transakce“ označuje veškeré transakce provedené prostřednictvím Karty nebo jinak účtované 
na Váš Karetní účet, mezi něž patří výběry hotovosti, nákupy, poplatky, provize, smluvní pokuty, 
daně a veškeré další částky, jejichž platbu jste odsouhlasil nebo k jejichž úhradě jste povinen podle 
této Smlouvy;

„Kód(y)“ označují každý PIN (osobní identifikační číslo), telefonní kód(y), online hesla a jakýkoli 
další kód používaný k Vaší Kartě a/nebo Karetnímu účtu;

„Obchodní místo“ označuje osoby právnické a fyzické – podnikatele, které přijímají pro účely 
platby za zboží či služby karty American Express;

„Kontaktní osoba“ znamená osobu určenou Vaší společností, aby jednala jejím jménem při 
jakékoliv komunikaci s námi ve věci firemních karet včetně Vaší Karty a Vašeho Karetního účtu a 
při předání našich Sdělení v souvislosti s Vaší Kartou a Vaším Karetním účtem Vám;

„My“ a „náš“ ve všech gramatických tvarech znamená společnost American Express Services 
Europe Limited se sídlem zapsaným v rejstříku Companies House: Belgrave House, 76 
Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, Velká Británie, registrační číslo v rejstříku 
Companies House: 1833139, a její právní nástupce a cesionáře;

„Vy“ a „Váš“ ve všech gramatických tvarech a bez ohledu na použitý rod označuje Držitele karty, 
osobu, jejíž jméno je uvedeno na Kartě;

„Vaše společnost“ označuje právnickou osobu, s níž máme uzavřenu smlouvu o vydání Vaší Karty 
a která Vám udělila oprávnění používat Kartu pro účely nákupu zboží a/nebo služeb ve prospěch 
společnosti nebo pro Vaše osobní výdaje. 

Používání Karty/Kódu(ů)
Předložením Karty Obchodnímu místu a zadáním Kódu nebo podpisem prodejního dokladu 

souhlasíte s tím, že platbou bude zatížen Váš Karetní účet. U nákupů po Internetu, telefonu nebo 
pomocí poštovní objednávky schvalujete transakci tím, že poskytnete číslo Karty a související 
údaje o Kartě a postupujete podle pokynů Obchodního místa k provedení dané platby. Rovněž 
je možné považovat za odsouhlasenou transakci, když uzavřete s Obchodním místem dohodu, 
ve které je určena částka, a udělíte Obchodnímu místu oprávnění k účtování této částky na 
Vaši Kartu. Při jednání s námi můžete rovněž slovně odsouhlasit nebo potvrdit souhlas s částí 
nebo celou Transakcí poté, co byla Transakce předložena ke zpracování. Po potvrzení již nelze 
Transakce stornovat. 

Instrukce k platbě Obchodnímu místu budeme považovat za zadané k datu, kdy jste povinni 
provést úhradu v souvislosti s Transakcí na Vašem Výpisu. Toto nemá žádný vliv na datum, kdy je 
Obchodnímu místu poskytnuta platba (což je sjednáno s Obchodním místem zvlášť), na platnost 
použití Karty jako platebního prostředku, když Transakci odsouhlasíte, ani na skutečnost, že jste 
povinni nám Transakci uhradit, když ji odsouhlasíte. 

V zájmu prevence zneužití Karty jste povinen:
neprodleně po obdržení Kartu podepsat;
vždy Kartu bezpečně uchovávat;
pravidelně kontrolovat, že Kartu stále máte ve svém držení;
neumožnit použití Karty nikomu jinému;
po provedení Transakce si Kartu převzít zpátky; a
nikdy nesdělit údaje o Kartě s výjimkou situací, kdy používáte Kartu v souladu s touto 

Smlouvou.
V zájmu ochrany Vašich Kódů jste povinen:

zapamatovat si Kód;
zničit sdělení, které Vás o Kódu informuje (pokud existuje);
nezaznamenat Kód na Kartu;
neuchovávat záznam o Kódu v blízkosti Karty či údajů o Karetním účtu nebo společně s nimi;
nikomu Kód nesdělit;
pokud si Kód volíte sami, nezvolit Kód, který s Vámi lze snadno spojit, například své jméno, 

datum narození nebo telefonní číslo; a
dbát na to, aby nikdo neviděl Kód při zadávání v bankomatu nebo jiném elektronickém 

zařízení.

Povolené způsoby používání Karty 
Jste jedinou osobou, která smí Kartu používat. Karta je Vám vydána výhradně pro účely nákupu 

zboží a/nebo služeb ve prospěch Vaší společnosti a v souladu s politikou Vaší společnosti. Kartu 
smíte používat pro Vaše osobní výdaje pouze za podmínky, že Vaše společnost takové použití 
Karty schválila.

Kartu můžete používat s výhradou jakýchkoli omezení uvedených v této Smlouvě k platbě za 
jakékoli zboží a služby v Obchodních místech, která Kartu přijímají, s výjimkou situací, kdy Vaše 
společnost používání Karty v Obchodních místech omezila. 

S naším souhlasem můžete použít Vaši Kartu rovněž k výběrům hotovosti v jakémkoli 
bankomatu, který Kartu přijímá. 

Umožňuje-li to Obchodní místo, můžete mu vrátit zboží nebo služby pořízené na Kartu a 
příslušná částka bude připsána na Váš Karetní účet. 

Nepovolené způsoby používání Karty
Nesmíte:

sdělovat číslo ani další údaje Karty jiným osobám ani jim umožnit používat Vaši Kartu za 
účelem provádění Transakcí, identifikace nebo jakýmkoli jiným účelem, s výjimkou situací, 
kdy schvalujete Transakce v souladu s oddílem „Používání Karty/Kódu(ů)“ této Smlouvy;

vracet zboží nebo služby pořízené za použití Vaší Karty proti refundaci v hotovosti;
používat Kartu pro získání hotovosti od Obchodního místa za Transakci zaznamenanou jako 

nákup;
získávat kredit na Váš Karetní účet s výjimkou refundací za zboží nebo služby, které byly 

předtím pořízeny za použití Vaší Karty;
používat Kartu, pokud jste v úpadku nebo insolvenci nebo pokud očekáváte, že nebudete 

schopen včas a v plné výši uhradit jakékoli závazky, které jste nám povinen splatit podle této 
Smlouvy;

používat Kartu, pokud je nalezena po oznámení její ztráty nebo odcizení;
používat Kartu, pokud byla pozastavena nebo zrušena nebo po datu platnosti uvedeném na 

přední straně Karty; 
používat Kartu k nezákonným účelům včetně nákupu zboží a služeb zakázaných platnou 

právní úpravou v České republice nebo v jakékoli jiné zemi, kde Kartu používáte nebo kde je 
poskytováno zboží či služby;

používat Kartu k úhradě zboží či služeb určených pro další prodej (dále též „Zboží k dalšímu 
prodeji“). Kartu lze používat k nákupu Zboží k dalšímu prodeji pouze za podmínky, že jsme 
takové použití Karty s Vaší společnosti odsouhlasili; 

používat Kartu pro Transakce, které nepředstavují nákup zboží a služeb v dobré víře. 
Je Vaší povinností zajistit, aby nedocházelo k nepovolenému používání Vaší karty. Odpovídáte 

za jakékoli nepovolené používání Vaší Karty i v případě, že jsme nezabránili nepovolenému 
používání nebo jej nezastavili. 

Výběry hotovosti 
 Pokud Vám povolíme výběry hotovosti na Kartu, v tom případě: 

jste povinen se zaregistrovat do služby Express Cash a získat Kód pro přístup do bankomatů, 
které Kartu přijímají;

jsme oprávněni stanovit limity a omezení hotovostních výběrů, jako jsou minimální a 
maximální limity na každou Transakci, den, zúčtovací období apod.;

příslušné finanční instituce a provozovatelé bankomatů mohou rovněž stanovit své vlastní 
limity a omezení výběrů hotovosti, jako je limit počtu výběrů, částky každého výběru, 
dostupných služeb bankomatů a přístupu k nim;

budeme účtovat poplatky uvedené v Sazebníku a provozovatelé bankomatů mohou účtovat 
své vlastní poplatky; a

jste povinen dodržovat jakékoli další podmínky, které Vám můžeme průběžně oznamovat. 
Výpisy
Budeme Vám zasílat nebo Vám zpřístupníme výpisy z Karetního účtu (označované jako „Výpisy“) 

pravidelně, nejméně jednou měsíčně, pokud bude zaznamenána jakákoli aktivita na Vašem 
Karetním účtu. Pokud se zaregistrujete nebo pokud Vás automaticky zaregistrujeme do služby 
výpisů online (nazývané „Služba výpisů online“), bude Váš Výpis k dispozici online. Také Vám 
můžeme Výpisy poskytnout prostřednictvím Kontaktní osoby. Používání Služby výpisů online se 
řídí podmínkami, které jsou uvedeny v oddílu „Podmínky Služby výpisů online“ této Smlouvy. 
Ve Výpisu jsou uvedeny důležité informace o Vašem Karetním účtu, zejména splatný zůstatek k 
poslednímu dni zúčtovacího období, datum splatnosti, poplatky a rozpis provedených Transakcí, 
případně jejich směnný kurz. 

Zkontrolujte vždy správnost každého Výpisu a co nejdříve se na nás obraťte, pokud budete 
potřebovat dodatečné informace o Transakci na kterémkoli Výpisu. Budete-li mít dotazy nebo 
reklamace ohledně Výpisu nebo kterékoli Transakce, okamžitě nás informujte. Očekáváme, že se 
tak stane během jednoho (1) měsíce od obdržení Výpisu. Pokud v této době, či ve výjimečných 
případech do třinácti (13) měsíců, nezpochybníte Transakci, která je podle Vašeho přesvědčení 
neschválená nebo nepřesná, bude za tuto neschválenou Transakci odpovědná Vaše společnost 
nebo Vy. Zavazujete se, že na naši žádost bez zbytečného odkladu poskytnete písemné potvrzení 
své otázky nebo reklamace a jakékoli informace, které si vyžádáme a které se vztahují k Vaší otázce 
nebo reklamaci.

Podmínky Služby výpisů online 
Jste-li zaregistrován pro Službu výpisů online, budete mít přístup ke službě prostřednictvím 

našich webových stránek s použitím Vašeho uživatelského jména a hesla („Přístupová data“) a 
nebudou Vám zasílány tištěné Výpisy. 

Odpovídáte za opatření a údržbu vlastního kompatibilního počítačového systému, softwaru a 
komunikačních linek nezbytných pro řádný přístup ke Službě výpisů online. V souvislosti s Vaším 
vybavením neneseme žádnou odpovědnost. 

Odpovídáte za úhradu veškerých telekomunikačních a podobných poplatků, které se účtují za Váš 
přístup a používání Služby výpisů online. 

Jsme oprávněni kdykoliv změnit rozsah údajů dostupných v rámci Služby výpisů online. O těchto 
a jakýchkoli souvisejících změnách podmínek Služby výpisů online Vás budeme informovat v 
souladu s oddílem „Změny“ této smlouvy. 

Vaše Přístupová data jsou důvěrná a nelze je s nikým sdílet ani zaznamenávat na nezajištěná místa 
přístupná komukoli dalšímu. Neodpovídáme za žádné zneužití Služby výpisů online na Vaší 
straně ani na straně nikoho jiného, ani za zveřejnění důvěrných informací na naší straně, pokud 
nepřijmete přiměřená opatření k ochraně Přístupových dat. 

Kdykoli můžeme ukončit, vypovědět, změnit nebo pozastavit používání Služby výpisů online. 
S výjimkou situací, kdy je to nutné z bezpečnostních důvodů nebo za okolností mimo naši 
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American Express Corporate Card

Cardmember Terms & Conditions
Opening provisions1. 

 Before you sign and submit an Application Form or sign or use the American Express Card, 
please read this Agreement very carefully. By submitting an Application Form, signing or 
using the Card, you and Your Company agree to the terms of this Agreement. This Agreement 
replaces any previous agreement provided to you for your Card.

 Our provision of the Card and your use of it will be governed by this Agreement.  
This Agreement shall be open ended. If you do not wish to be bound by this Agreement,  
please either destroy or return all Cards to us and inform us that you wish to cancel the Card. 
This Agreement and all communications between us concerning this Agreement shall be in 
Czech and/or in English.

Definitions2. 
 In this Agreement:

“Card Account” means any account we maintain in relation to the Card;a. 
“American Express Entity” means each of our subsidiaries, parent and affiliated companies and b. 
other organisations that issue American Express Cards and “American Express Entities” means 
any one or more American Express Entity;
“Card” means the American Express Corporate Card issued to you on a Card Account, for the c. 
purpose of purchasing goods and/or services for the benefit of your Company or for your personal 
expenditures on condition that your Company has approved this type of use of the Card;
“Charges” means all transactions made using the Card or otherwise charged to your Card d. 
Account, and includes cash advances, purchases, fees, commissions, contractual penalties, taxes 
and all other amounts you have agreed to pay or are liable for under this Agreement;
“Code(s)” means each of your PIN (Personal Identification Number), your telephone code(s), e. 
your on-line password(s) and any other code(s) used for your Card and/or Card Account;
“Merchant(s)” mean firms and organisations accepting American Express Cards for the payment f. 
of goods or services;
“Contact Person” means the person designated by your Company to act on its behalf in any g. 
communication with us regarding Corporate Cards, including your Card and your Card Account, 
and in the delivery of our notices in connection with your Card and your Card Account to you;
“We”, “our” and “us” refer to American Express Services Europe Limited (Registered Address h. 
at Companies House: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, UK. 
Registered Number at Companies House: 1833139), its successor and assignee;
“You” and “your” means the Cardmember, the person whose name appears on the Card;i. 
“Your Company” means the legal person that we have an agreement with for the provision of your j. 
Card and by whom you are authorised to use the Card for the purchase of goods and/or services 
to the benefit of the Company or for your personal expenditures. 

Use of the Card/Code(s)3. 
By presenting your Card to a Merchant and either you entering your Code or signing for your a. 
purchase, you agree that your Card Account will be debited for payment. For online, telephone 
or mail order purchases, you agree to the transaction when you provide your Card number and 
related Card details and you follow the Merchant’s instructions for processing your payment. You 
may also be deemed to consent to a transaction in any agreement you enter into with a Merchant 
in which an amount is specified in such agreement and you have authorised the Merchant to debit 
your Card for the transaction. In your dealings with us, you may also verbally consent or confirm 
your agreement to all or part of a Charge after a Charge has been submitted for processing. You 
cannot cancel Charges once they have been authorised.
We will consider your instruction for paying a Merchant to be made on the date when you must b. 
make any payment in relation to a Charge appearing on your Statement. This does not affect the 
date on which the Merchant is paid (which is agreed separately with the Merchant), the validity  
of using your Card as a means of payment when you authorise the Charge, or the fact that you  
are obliged to pay us for the transaction when you authorise it. 
To prevent misuse of your Card, you are obliged:c. 

to sign the Card as soon as received;i) 
to keep the Card secure at all times;ii) 
to check regularly that you still have the Card in your possession;iii) 
not to let anyone else use the Card;iv) 
to retrieve the Card after making a Charge; andv) 
never to give out your Card details, except when using the Card in accordance with  vi) 
this Agreement.

To protect your Codes, you are obliged:d. 
to memorise the Code;i) 
to destroy the communication informing you of the Code (if applicable);ii) 
not to write the Code on the Card;iii) 
not top keep a record of the Code with or near the Card or Card Account details;iv) 
not to tell the Code to anyone;v) 
if you select a Code, not to choose a code that can easily be associated with you such as your vi) 
name, date of birth or telephone number; and
to take care to prevent anyone else seeing the Code when entering it into an Automatic Teller vii) 
Machine (“ATM”) or other electronic device.

Permitted Card Uses 4. 
You are the only person who may use the Card. The Card is issued to you solely for the purchase a. 
of goods and services for your Company’s business purposes and in accordance with your 
Company’s policies. You may use your Card for your personal expenditures only on condition that 
your Company has approved this type of use of the Card.
You may use your Card, subject to any restrictions set out in this Agreement, to pay for goods and b. 
services from Merchants who accept the Card, except where your Company has restricted use of 
the Card at a Merchant. 
If we agree, you may also use your Card to obtain cash advances at any ATM that accepts the Card. c. 

If permitted by the Merchant, you may return to the Merchant goods or services obtained using d. 
your Card and receive a credit to your Card Account. 
Prohibited Card Uses5. 
You must not:a. 

give your Card number or other Card details to others or allow them to use your Card for i) 
Charges, identification or any other purpose, other than as permitted to give your consent to 
a transaction in accordance with the “Use of the Card/Code(s)” section of this Agreement;
return goods or services obtained using your Card for a cash refund;ii) 
use your Card to obtain cash from a Merchant for a Charge recorded as a purchase;iii) 
obtain a credit to your Card Account except by way of a refund for goods or services iv) 
previously purchased on your Card;
use your Card if you are bankrupt or insolvent or if you do not honestly expect to be able to v) 
pay any amounts in full and on time that you are liable to pay us under this agreement;
use your Card if it is found after having been reported to us as lost or stolen;vi) 
use your Card if it has been suspended or cancelled or after the valid date shown on the  vii) 
front of the Card; 
use your Card for an unlawful purpose, including the purchase of goods or services viii) 
prohibited by the laws of the Czech Republic or any other country where the Card is used  
or where the goods, or services are provided;
use your Card to pay for goods or services for re-sale (called “Items for Resale”). The Card can ix) 
only be used to purchase Items for Resale only if we have agreed to this with your Company; 
use your Card for Charges which are not bona fide purchases of goods and services. x) 

 It is your responsibility to ensure that there is no prohibited use of your Card. You will be b. 
responsible for any prohibited use of your Card even if we did not prevent or stop the  
prohibited use. 
Cash Advances 6. 

a. If we permit you to obtain cash advances with your Card, then: 
you must enrol in the Express Cash Service and obtain a Code to access ATMs that accept i) 
the Card;
we may impose limits and restrictions on cash advances such as the minimum and maximum ii) 
limits for each transaction, day, Statement period or otherwise;
participating financial institutions and ATM operators may also impose their own limits and iii) 
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;
we will charge the fees as set out in the Fee Table and the ATM provider may also charge a iv) 
fee; and
you must comply with any additional terms and conditions that we may provide to you. v) 

Statements7. 
We will send or make available to you statements of Card Account (called “Statements”) a. 
periodically and at least once a month if there has been any Card Account activity. If you enrol 
in, or if we enrol you automatically in, our online statements service (called “Online Statement 
Service”) your Statement is available to you online. We may also make your Statement available 
via the Contact Person. Terms and conditions apply to your use of our Online Statement 
Service and are set out in the “Online Statement Service Terms and Conditions” section of this 
Agreement. Your Statement will show important information about your Card Account, such as 
the outstanding balance on the last day of the Statement period, the payment due date, fees and  
a schedule of the performed Charges and their exchange rate, if applicable. 
Always check each Statement for accuracy and contact us as soon as possible if you need more b. 
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. We will expect this to be within 
one (1) month of receipt of your Statement and if you do not query a Charge that you believe 
is unauthorised or inaccurate within this period or up to thirteen (13) months in exceptional 
circumstances, you or your Company will be liable for the unauthorised Charge. If we request, 
you agree to promptly provide us with written confirmation of your question or concern and  
any information we may require that relates to your question or concern.
Online Statement Service Terms and Conditions 8. 
If you are enrolled in our Online Statement Service you will have access to the service via our  a. 
web site, using your user id and password (called “Security Information”) and you will not  
receive paper Statements. 
You are responsible for obtaining and maintaining your own compatible computer system, b. 
software, and communications lines required by you to properly access the Online Statement 
Service. We have no responsibility or liability in respect to your equipment 
You are responsible for all telecommunications and similar charges incurred by you in gaining c. 
access to and using the Online Statement Service. 
We may alter the facilities available under the Online Statement Service at any time. We will d. 
inform you of these changes and any corresponding changes to Online Statement terms and 
conditions in accordance with the “Changes” section of this Agreement. 
Your Security Information is confidential to you and must not be shared with any other person  e. 
or recorded in an insecure location accessible to anyone else.  We are not responsible for 
any misuse of the Online Statement 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. 
We may terminate, withdraw, change or suspend the use of the Online Statement Service at any f. 
time. Except where security requires it or in circumstances beyond our control, or in the event 
of fraud or your breach of these Online Statement Service terms and conditions we will give you 
prior notice of our withdrawal or suspension of the Online Statement Service in accordance with 
the “Changes” section of this Agreement. 
If we detect that the e-mail address you have provided is invalid, the e-mails that are sent to your g. 
address are returned, or are not received by you, we may revert to sending you printed Statements 
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Firemní karta American Express 

Všeobecné podmínky pro Držitele
Úvodní ustanovení1. 

 Před podepsáním a podáním Žádosti nebo podepsáním či použitím Karty American Express 
si prosím přečtěte pozorně tuto Smlouvu. Podáním Žádosti, podepsáním nebo použitím Karty 
souhlasíte Vy a Vaše společnost s podmínkami této Smlouvy. Tato Smlouva nahrazuje jakékoli 
předchozí ujednání, které upravuje užívání Karty. 

 Poskytnutí Karty z naší strany a její užívání Vámi se řídí touto Smlouvou. Tato Smlouva je 
uzavřena na dobu neurčitou. Pokud si nepřejete být touto Smlouvou vázán, prosím zničte 
nebo nám vraťte veškeré Karty a sdělte nám, že si přejete Kartu zrušit. Tato Smlouva a veškerá 
komunikace mezi námi v souvislosti s touto Smlouvou bude v češtině a/nebo v angličtině.

Definice2. 
 V této smlouvě:

„Karetní účet“ znamená jakýkoli účet, který v souvislosti s Kartou vedeme;a. 
„American Express“ znamená jakoukoliv naši koncernovou společnost a další společnosti, které b. 
vydávají Karty American Express; „Společnosti American Express“ označují jednu nebo více 
společností American Express;
„Karta“ znamená Firemní kartu American Express vydanou Vám ke Karetnímu účtu pro účely c. 
nákupu zboží a/nebo služeb ve prospěch Vaší společnosti nebo pro Vaše osobní výdaje za 
podmínky, že Vaše společnost takové použití Karty schválila;
„Transakce“ označuje veškeré transakce provedené prostřednictvím Karty nebo jinak účtované d. 
na Váš Karetní účet, mezi něž patří výběry hotovosti, nákupy, poplatky, provize, smluvní pokuty, 
daně a veškeré další částky, jejichž platbu jste odsouhlasil nebo k jejichž úhradě jste povinen podle 
této Smlouvy;
„Kód(y)“ označují každý PIN (osobní identifikační číslo), telefonní kód(y), online hesla a jakýkoli e. 
další kód používaný k Vaší Kartě a/nebo Karetnímu účtu;
„Obchodní místo“ označuje osoby právnické a fyzické – podnikatele, které přijímají pro účely f. 
platby za zboží či služby karty American Express;
„Kontaktní osoba“ znamená osobu určenou Vaší společností, aby jednala jejím jménem při g. 
jakékoliv komunikaci s námi ve věci firemních karet včetně Vaší Karty a Vašeho Karetního účtu a 
při předání našich Sdělení v souvislosti s Vaší Kartou a Vaším Karetním účtem Vám;
„My“ a „náš“ ve všech gramatických tvarech znamená společnost American Express Services h. 
Europe Limited se sídlem zapsaným v rejstříku Companies House: Belgrave House, 76 
Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, Velká Británie, registrační číslo v rejstříku 
Companies House: 1833139, a její právní nástupce a cesionáře;
„Vy“ a „Váš“ ve všech gramatických tvarech a bez ohledu na použitý rod označuje Držitele karty, i. 
osobu, jejíž jméno je uvedeno na Kartě;
„Vaše společnost“ označuje právnickou osobu, s níž máme uzavřenu smlouvu o vydání Vaší Karty j. 
a která Vám udělila oprávnění používat Kartu pro účely nákupu zboží a/nebo služeb ve prospěch 
společnosti nebo pro Vaše osobní výdaje. 

Používání Karty/Kódu(ů)3. 
Předložením Karty Obchodnímu místu a zadáním Kódu nebo podpisem prodejního dokladu a. 
souhlasíte s tím, že platbou bude zatížen Váš Karetní účet. U nákupů po Internetu, telefonu nebo 
pomocí poštovní objednávky schvalujete transakci tím, že poskytnete číslo Karty a související 
údaje o Kartě a postupujete podle pokynů Obchodního místa k provedení dané platby. Rovněž 
je možné považovat za odsouhlasenou transakci, když uzavřete s Obchodním místem dohodu, 
ve které je určena částka, a udělíte Obchodnímu místu oprávnění k účtování této částky na 
Vaši Kartu. Při jednání s námi můžete rovněž slovně odsouhlasit nebo potvrdit souhlas s částí 
nebo celou Transakcí poté, co byla Transakce předložena ke zpracování. Po potvrzení již nelze 
Transakce stornovat. 
Instrukce k platbě Obchodnímu místu budeme považovat za zadané k datu, kdy jste povinni b. 
provést úhradu v souvislosti s Transakcí na Vašem Výpisu. Toto nemá žádný vliv na datum, kdy je 
Obchodnímu místu poskytnuta platba (což je sjednáno s Obchodním místem zvlášť), na platnost 
použití Karty jako platebního prostředku, když Transakci odsouhlasíte, ani na skutečnost, že jste 
povinni nám Transakci uhradit, když ji odsouhlasíte. 
V zájmu prevence zneužití Karty jste povinen:c. 

neprodleně po obdržení Kartu podepsat;i) 
vždy Kartu bezpečně uchovávat;ii) 
pravidelně kontrolovat, že Kartu stále máte ve svém držení;iii) 
neumožnit použití Karty nikomu jinému;iv) 
po provedení Transakce si Kartu převzít zpátky; av) 
nikdy nesdělit údaje o Kartě s výjimkou situací, kdy používáte Kartu v souladu s touto vi) 
Smlouvou.

V zájmu ochrany Vašich Kódů jste povinen:d. 
zapamatovat si Kód;i) 
zničit sdělení, které Vás o Kódu informuje (pokud existuje);ii) 
nezaznamenat Kód na Kartu;iii) 
neuchovávat záznam o Kódu v blízkosti Karty či údajů o Karetním účtu nebo společně s nimi;iv) 
nikomu Kód nesdělit;v) 
pokud si Kód volíte sami, nezvolit Kód, který s Vámi lze snadno spojit, například své jméno, vi) 
datum narození nebo telefonní číslo; a
dbát na to, aby nikdo neviděl Kód při zadávání v bankomatu nebo jiném elektronickém vii) 
zařízení.

Povolené způsoby používání Karty 4. 
Jste jedinou osobou, která smí Kartu používat. Karta je Vám vydána výhradně pro účely nákupu a. 
zboží a/nebo služeb ve prospěch Vaší společnosti a v souladu s politikou Vaší společnosti. Kartu 
smíte používat pro Vaše osobní výdaje pouze za podmínky, že Vaše společnost takové použití 
Karty schválila.
Kartu můžete používat s výhradou jakýchkoli omezení uvedených v této Smlouvě k platbě za b. 
jakékoli zboží a služby v Obchodních místech, která Kartu přijímají, s výjimkou situací, kdy Vaše 
společnost používání Karty v Obchodních místech omezila. 

S naším souhlasem můžete použít Vaši Kartu rovněž k výběrům hotovosti v jakémkoli c. 
bankomatu, který Kartu přijímá. 
Umožňuje-li to Obchodní místo, můžete mu vrátit zboží nebo služby pořízené na Kartu a d. 
příslušná částka bude připsána na Váš Karetní účet. 
Nepovolené způsoby používání Karty5. 
Nesmíte:a. 

sdělovat číslo ani další údaje Karty jiným osobám ani jim umožnit používat Vaši Kartu za i) 
účelem provádění Transakcí, identifikace nebo jakýmkoli jiným účelem, s výjimkou situací, 
kdy schvalujete Transakce v souladu s oddílem „Používání Karty/Kódu(ů)“ této Smlouvy;
vracet zboží nebo služby pořízené za použití Vaší Karty proti refundaci v hotovosti;ii) 
používat Kartu pro získání hotovosti od Obchodního místa za Transakci zaznamenanou jako iii) 
nákup;
získávat kredit na Váš Karetní účet s výjimkou refundací za zboží nebo služby, které byly iv) 
předtím pořízeny za použití Vaší Karty;
používat Kartu, pokud jste v úpadku nebo insolvenci nebo pokud očekáváte, že nebudete v) 
schopen včas a v plné výši uhradit jakékoli závazky, které jste nám povinen splatit podle této 
Smlouvy;
používat Kartu, pokud je nalezena po oznámení její ztráty nebo odcizení;vi) 
používat Kartu, pokud byla pozastavena nebo zrušena nebo po datu platnosti uvedeném na vii) 
přední straně Karty; 
používat Kartu k nezákonným účelům včetně nákupu zboží a služeb zakázaných platnou viii) 
právní úpravou v České republice nebo v jakékoli jiné zemi, kde Kartu používáte nebo kde je 
poskytováno zboží či služby;
používat Kartu k úhradě zboží či služeb určených pro další prodej (dále též „Zboží k dalšímu ix) 
prodeji“). Kartu lze používat k nákupu Zboží k dalšímu prodeji pouze za podmínky, že jsme 
takové použití Karty s Vaší společnosti odsouhlasili; 
používat Kartu pro Transakce, které nepředstavují nákup zboží a služeb v dobré víře. x) 

Je Vaší povinností zajistit, aby nedocházelo k nepovolenému používání Vaší karty. Odpovídáte b. 
za jakékoli nepovolené používání Vaší Karty i v případě, že jsme nezabránili nepovolenému 
používání nebo jej nezastavili. 
Výběry hotovosti 6. 

 Pokud Vám povolíme výběry hotovosti na Kartu, v tom případě: 
jste povinen se zaregistrovat do služby Express Cash a získat Kód pro přístup do bankomatů, i) 
které Kartu přijímají;
jsme oprávněni stanovit limity a omezení hotovostních výběrů, jako jsou minimální a ii) 
maximální limity na každou Transakci, den, zúčtovací období apod.;
příslušné finanční instituce a provozovatelé bankomatů mohou rovněž stanovit své vlastní iii) 
limity a omezení výběrů hotovosti, jako je limit počtu výběrů, částky každého výběru, 
dostupných služeb bankomatů a přístupu k nim;
budeme účtovat poplatky uvedené v Sazebníku a provozovatelé bankomatů mohou účtovat iv) 
své vlastní poplatky; a
jste povinen dodržovat jakékoli další podmínky, které Vám můžeme průběžně oznamovat. v) 

Výpisy7. 
Budeme Vám zasílat nebo Vám zpřístupníme výpisy z Karetního účtu (označované jako „Výpisy“) a. 
pravidelně, nejméně jednou měsíčně, pokud bude zaznamenána jakákoli aktivita na Vašem 
Karetním účtu. Pokud se zaregistrujete nebo pokud Vás automaticky zaregistrujeme do služby 
výpisů online (nazývané „Služba výpisů online“), bude Váš Výpis k dispozici online. Také Vám 
můžeme Výpisy poskytnout prostřednictvím Kontaktní osoby. Používání Služby výpisů online se 
řídí podmínkami, které jsou uvedeny v oddílu „Podmínky Služby výpisů online“ této Smlouvy. 
Ve Výpisu jsou uvedeny důležité informace o Vašem Karetním účtu, zejména splatný zůstatek k 
poslednímu dni zúčtovacího období, datum splatnosti, poplatky a rozpis provedených Transakcí, 
případně jejich směnný kurz. 
Zkontrolujte vždy správnost každého Výpisu a co nejdříve se na nás obraťte, pokud budete b. 
potřebovat dodatečné informace o Transakci na kterémkoli Výpisu. Budete-li mít dotazy nebo 
reklamace ohledně Výpisu nebo kterékoli Transakce, okamžitě nás informujte. Očekáváme, že se 
tak stane během jednoho (1) měsíce od obdržení Výpisu. Pokud v této době, či ve výjimečných 
případech do třinácti (13) měsíců, nezpochybníte Transakci, která je podle Vašeho přesvědčení 
neschválená nebo nepřesná, bude za tuto neschválenou Transakci odpovědná Vaše společnost 
nebo Vy. Zavazujete se, že na naši žádost bez zbytečného odkladu poskytnete písemné potvrzení 
své otázky nebo reklamace a jakékoli informace, které si vyžádáme a které se vztahují k Vaší otázce 
nebo reklamaci.
Podmínky Služby výpisů online 8. 
Jste-li zaregistrován pro Službu výpisů online, budete mít přístup ke službě prostřednictvím a. 
našich webových stránek s použitím Vašeho uživatelského jména a hesla („Přístupová data“) a 
nebudou Vám zasílány tištěné Výpisy. 
Odpovídáte za opatření a údržbu vlastního kompatibilního počítačového systému, softwaru a b. 
komunikačních linek nezbytných pro řádný přístup ke Službě výpisů online. V souvislosti s Vaším 
vybavením neneseme žádnou odpovědnost. 
Odpovídáte za úhradu veškerých telekomunikačních a podobných poplatků, které se účtují za Váš c. 
přístup a používání Služby výpisů online. 
Jsme oprávněni kdykoliv změnit rozsah údajů dostupných v rámci Služby výpisů online. O těchto d. 
a jakýchkoli souvisejících změnách podmínek Služby výpisů online Vás budeme informovat v 
souladu s oddílem „Změny“ této smlouvy. 
Vaše Přístupová data jsou důvěrná a nelze je s nikým sdílet ani zaznamenávat na nezajištěná místa e. 
přístupná komukoli dalšímu. Neodpovídáme za žádné zneužití Služby výpisů online na Vaší 
straně ani na straně nikoho jiného, ani za zveřejnění důvěrných informací na naší straně, pokud 
nepřijmete přiměřená opatření k ochraně Přístupových dat. 
Kdykoli můžeme ukončit, vypovědět, změnit nebo pozastavit používání Služby výpisů online. f. 
S výjimkou situací, kdy je to nutné z bezpečnostních důvodů nebo za okolností mimo naši 

C
or

pC
ar

d-
C

Z-
C

ar
dm

em
be

rA
pp

-P
S

D
-0

1N
ov

09

  REÁLNÉ ÚSPORY I DOKONALÝ PŘEHLED I MINIMÁLNÍ ADMINISTRATIVA I REÁLNÉ ÚSPORY I DOKONALÝ PŘEHLED I FIREMNÍ VÝDAJE POD KONTROLOu.SM



/ 53

American Express Services Europe Limited, se sídlem Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX,  
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kontrolu či v případě podvodu nebo porušení podmínek pro Službu výpisů online, Vás předem 
upozorníme na ukončení nebo pozastavení Služby výpisů online v souladu s oddílem „Změny“ 
této Smlouvy. 

Zjistíme-li, že e-mailová adresa, kterou jste uvedl, je neplatná, že zprávy zasílané na Vaši adresu 
se vracejí nebo Vámi nejsou přijímány, můžeme se opět vrátit k zasílání tištěných Výpisů 
prostřednictvím pošty nebo se můžeme pokusit o kontakt s Vámi nebo Vaší společností. Naše 
konání nebo nekonání neomezuje Vaše povinnosti podle této Smlouvy.

Při zpřístupnění Vašeho Výpisu prostřednictvím Služby výpisů online Vám zašleme oznámení na 
e mailovou adresu, kterou jste poskytl. 

Neneseme odpovědnost v případě, že Vám jakýkoli e-mail zaslaný podle této Smlouvy nebude 
doručen v důsledku změny nebo neplatnosti Vaší e-mailové adresy nebo v důsledku výpadku 
systému, přerušení funkce komunikačních systémů nebo jiným důvodům mimo naši kontrolu.

Pokud neobdržíte e-mailové oznámení, jste povinen zjistit zůstatek na Karetním účtu buď 
prostřednictvím Služby výpisů online, nebo prostřednictvím naší zákaznické služby na telefonním 
čísle +420 222 800 333 (nebo na jakémkoli jiném telefonním čísle, které Vám sdělíme). 

Skutečnost, že jste neobdržel e-mailové oznámení nebo nemáte přístup ke Službě výpisů online 
nezakládá žádnou výjimku z povinnosti včas splatit dlužný zůstatek na Vašem Karetním účtu. 

Poplatky
Poplatky účtované v souvislosti s vydáním a používáním Karty a podmínky pro účtování poplatků 

jsou stanoveny v sazebníku poplatků (dále „Sazebník“), který tvoří přílohu této smlouvy. Sazebník 
je k dispozici na www.americanexpress.cz nebo Vám jej na vyžádání zašleme.

Jsme oprávněni účtovat k tíži Vašeho Karetního účtu poplatky za služby, které Vám poskytneme, 
které nejsou obsaženy v Sazebníku a na kterých se předem dohodneme. 

Změna Sazebníku 
 Jsme oprávněni kdykoli provést změnu Sazebníku. Jakoukoliv změnu Sazebníku Vám 

oznámíme v souladu s oddílem „Změny“ této Smlouvy. 
Transakce v cizích měnách
Transakce provedená v jiné měně než v českých korunách bude převedena na české koruny, a 

to k datu našeho zpracování této Transakce. Transakce provedená v amerických dolarech bude 
převedena přímo na české koruny, transakce provedená v jiné měně bude převedena na americké 
dolary a poté z amerických dolarů na české koruny.

Pokud platná právní úprava nevyžaduje použití konkrétního směnného kurzu bude finanční 
systém společnosti American Express využívat směnné kurzy na základě mezibankovních sazeb 
vybraných z obvyklých finančních zdrojů k datu předcházejícímu dni zpracování (označovaný 
jako „Referenční směnný kurz“), který se zvyšuje jednorázově o poplatek dle Sazebníku. Pokud 
jsou Transakce před tím, než jsou nám postoupeny, převáděny třetími stranami, tyto třetí strany 
tak činí za použití sazeb, které samy volí a které mohou zahrnovat i jejich provizi.

Referenční směnný kurz se stanovuje každý den. Jsme oprávněni uplatnit jakékoli změny 
Referenčního směnného kurzu ihned a bez oznámení. Účtovaný kurz se nemusí shodovat s 
kurzem dostupným v den provedení Transakce, protože závisí na dnu, kdy nám Obchodní místo 
předloží danou Transakci ke zpracování, což nemusí být tentýž den, kdy Transakci schválíte. 
Referenční směnný kurz pro příslušný den Vám sdělíme na základě telefonického nebo e 
mailového dotazu. 

Odpovědnost 
Vy a Vaše společnost odpovídáte společně a nerozdílně za veškeré Transakce vzniklé na Vám 

vydané Kartě s následujícími výjimkami, kdy odpovídáte výlučně Vy:
Transakce provedené ve prospěch Vaší společnosti, které Vám byly Vaší společností uhrazeny;
Transakce provedené po ukončení Vašeho pracovního poměru (z jakéhokoli důvodu) nebo 

po zrušení Karty či výpovědi této Smlouvy, a to od následujícího pracovního dne po datu, kdy 
obdržíme od Vaší společnosti oznámení o takovém ukončení, zrušení nebo výpovědi;

Transakce vzniklé z důvodu Vašeho nečestného jednání;
Transakce provedené jako Vaše osobní výdaje.

Vyloučení odpovědnosti Vaší společnosti za úhradu Transakcí dle odst. (i) – (iv) výše se 
nevztahuje na Transakce:
vzniklé užitím služby Express Cash nebo výběry hotovosti;
provedené vlastníky, společníky, komplementáři, komanditisty, akcionáři, jakož i členy 

statutárních a  jiných orgánů obchodních společností a družstev;
provedené v době Vaší zkušební doby, výpovědní lhůty a mateřské/rodičovské dovolené;
jejichž úhradu od Vás nelze vymáhat kvůli nedostatku informací od Vaší společnosti o místě 

Vašeho pobytu;
týkající se Zboží k dalšímu prodeji podle oddílu „Nepovolené způsoby používání Karty“ této 

Smlouvy, za které Vy a Vaše společnost vždy odpovídáte společně a nerozdílně. 
Platební podmínky
Veškeré Transakce jsou splatné v plné výši v českých korunách do data splatnosti uvedeného na 

Výpisu. 
Jakákoli platba provedená v jiné měně než v českých korunách, pokud je námi akceptována, 

bude převedena na české koruny. Tato skutečnost může pozdržet připsání platby na Karetní účet, 
přičemž jsme oprávněni účtovat náklady převodu.

Transakce se považují za uhrazené připsáním příslušné úhrady na Karetní účet. Neneseme 
zodpovědnost za zpoždění způsobené mezibankovním převodem. 

Platby ve prospěch Vašeho Karetního účtu započítáváme zpravidla v následujícím pořadí:
smluvní pokuty za opožděnou platbu, výběry hotovosti a nákupy v pořadí, v jakém byly 

provedeny;
roční poplatky za Kartu, ostatní poplatky; 
ostatní Transakce uvedené na Výpisu. 

 Z provozních, administrativních, systémových či jiných obchodních důvodů můžeme změnit 
pořadí započtení plateb na Vašem Karetním účtu způsobem, který zvolíme podle svého 
výhradního uvážení. 

V případě prodlení s úhradou jsme oprávněni zatížit Váš Karetní účet smluvní pokutou za 
prodlení s úhradou v následující výši:
první den následující po datu splatnosti uvedeném na Výpisu 3,0 % z celkové dlužné částky, 

minimum 600 Kč;
třicátýprvní den následující po datu splatnosti uvedeném na Výpisu další 3,0 % z celkové 

dlužné částky, minimum 600 Kč.

Pokud dojde k prodlení s úhradou o více než šedesát (60) dnů od data Výpisu, může být Vaše 
Karta zrušena. V případě takového zrušení budeme za opětovné obnovení Karty účtovat poplatek 
5.200 Kč. To, zda bude taková Karta obnovena, bude výhradně na našem rozhodnutí.

Pokud dojde k prodlení s úhradou o více než devadesát (90) dnů od data Výpisu, můžeme předat 
pohledávku na Vašem Karetním účtu k vymáhání třetí osobě a jsme oprávněni Vám nebo Vaší 
společnosti účtovat v plné výši naše náklady vzniklé v této souvislosti.

Vlastnictví Karty
 Přestože Kartu používáte, stále zůstává naším majetkem. Jsme oprávněni požádat Vás o vrácení 

Karty nám nebo komukoliv, koho pověříme jejím přijetím, včetně Obchodních míst. Jsme 
oprávněni rovněž informovat Obchodní místa, že Vaše Karta již není platná.

Náhradní karty
Náhradní nebo nová Karta (označovaná jako „Náhradní karta“) Vám může být vystavena, 

pokud dojde ke ztrátě, odcizení, poškození, zrušení, obnově nebo změně Vaší Karty na nový 
typ. Vaše Karta může být rovněž zrušena (označováno jako „Zrušená karta“) nebo její používání 
pozastaveno, aniž bude vystavena Náhradní karta. 

Zmocňujete nás k zaslání Náhradní karty před koncem doby platnosti stávající Karty. Jakoukoli 
Kartu jste povinen po ukončení její platnosti zničit tak, že ji rozstříháte nebo nám ji vrátíte. Tato 
Smlouva v doplněné nebo nové formě se vztahuje i k jakékoli Náhradní kartě, kterou vám vydáme.

Obchodním místům neposkytujeme informace o Náhradních kartách (jako například číslo Karty 
a datum platnosti).

Opakované transakce
Můžete zmocnit Obchodní místo k tomu, aby v pravidelných intervalech účtovalo na Váš Karetní 

účet Transakce za zboží nebo služby (označované jako „Opakované transakce“). 
Pro zamezení případných problémů u Opakovaných transakcí a poskytování zboží a služeb 

ze strany Obchodního místa v případě Zrušené nebo Náhradní karty je Vaší povinností vždy 
kontaktovat Obchodní místo a poskytnout mu informace o Náhradní kartě nebo dohodnout 
náhradní způsob platby. 

Vy a/nebo Vaše společnost odpovídáte za jakékoli Opakované transakce, které mohou být 
účtovány k tíži Vašeho Karetního účtu poté, co byla Vaše Karta nahrazena nebo zrušena. 
Opakované transakce mohou být automaticky účtovány na Náhradní kartu, aniž jste o tom byli 
vyrozuměni.

K ukončení účtování Opakovaných transakcí na Váš Karetní účet musíte být oprávněn podle 
platné právní úpravy nebo podle ujednání s příslušným Obchodním místem a jste povinen 
Obchodní místo písemně nebo jiným dohodnutým způsobem uvědomit, že má ukončit účtování 
Transakcí k tíži Vašeho Karetního účtu.

Pokud to umožníme, můžete nás zmocnit k Vaší registraci Opakovaných transakcí u Obchodního 
místa. Odpovídáte za jiné způsoby platby do doby, než se začnou Opakované transakce účtovat 
na Váš Karetní účet. Neodpovídáme za jakoukoli chybu při registraci Vašeho Karetního účtu pro 
Opakované transakce, ani pokud Obchodní místo neúčtuje Transakce k tíži Vašeho Karetního 
účtu. Výše uvedený odstavec, který se týká ukončení Opakovaných transakcí, se použije rovněž v 
případě, kdy využijete námi poskytovanou službu registrace. 

Autorizace
Můžeme požadovat, aby byly Transakce před přijetím Obchodním místem námi autorizovány. 
Můžeme odmítnout jakýkoli požadavek na autorizaci Transakcí, například v důsledku 

technických problémů, překročení stanoveného limitu Karty (částka nejvyššího povoleného 
zůstatku Karetního účtu v kterémkoli okamžiku), podvodu, zvýšeného rizika, že Vy a/nebo 
Vaše společnost nejste schopni uhradit závazky na Vašem Karetním účtu v plné výši a včas a/
nebo jiných souvisejících důvodů, a to i v případě, že neporušujete povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy. Pokud to bude možné, na Vaši žádost Vám sdělíme důvody jakéhokoli odmítnutí 
autorizace. Můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 222 800 333 (nebo na jakémkoli 
jiném telefonním čísle, které Vám sdělíme). 

Použití osobních údajů 
 Souhlasíte s tím, že:
Můžeme předávat informace o Vás, Vašem Karetním účtu a Transakcích na Vašem Karetním 

účtu (včetně podrobností o nakupovaném zboží a službách) („Vaše údaje“) společnostem v rámci 
koncernu American Express včetně jejich zástupců, zpracovatelů a dodavatelů, Vaší společnosti 
nebo jejím koncernovým společnostem včetně jejich zástupců a zpracovatelů; jakékoli osobě, 
kterou k tomu zmocníte; společnostem, které distribuují Kartu, jakýmkoli jiným osobám, 
jejichž název nebo logo je uvedeno na Kartě a Obchodním místům, která využíváte, ke správě a 
obsluze Vašeho Karetního účtu, zpracování a shromažďování Transakcí a správě výhod, pojištění, 
cestovních či jiných firemních programů, v nichž jste Vy nebo Vaše společnost zapojeni. Pokud 
nakupujete zboží a/nebo služby jménem třetí strany, jste povinen získat souhlas této třetí strany s 
poskytnutím jejích informací pro tyto účely.

Společnosti v rámci koncernu American Express a jiné konkrétní námi zvolené společnosti 
budou mít přístup k Vašim údajům, aby mohly vytvářet seznamy, na jejichž základě Vám budou 
poskytovat relevantní nabídky (poštou, prostřednictvím elektronické pošty, telefonu nebo 
Internetu). Můžeme Vaše údaje konsolidovat z různých společností v rámci koncernu American 
Express v zájmu udržování a rozšíření celkového vztahu s Vámi. Vaše údaje použité k vytváření 
těchto seznamů mohou pocházet ze žádostí a jejich zpracování, z Transakcí na Vašem Karetním 
účtu, z dotazníků a průzkumů (v jejichž rámci můžete být kontaktováni poštou, prostřednictvím 
elektronické pošty, telefonu nebo Internetu) a jiných zdrojů, jako např. Obchodních míst nebo 
marketingových organizací.

Jsme oprávněni:
předávat Vaše údaje úvěrovým agenturám. Pokud máte vůči nám finanční závazky, které 

nesplatíte v celkové výši nebo včas, můžeme požádat úvěrové agentury, aby splatný dluh 
zaznamenaly. Tyto informace mohou být využity při rozhodování o nabídkách produktů 
jako např. úvěry a související služby a jiné produkty pro Vás či další osoby, které s Vámi mají 
finanční vztah, nebo při prevenci podvodů a sledování dlužníků;

provádět kontroly Vaší úvěruschopnosti, pokud je na Vašem Karetním účtu jakákoli dlužná 
částka a poskytnout Vaše údaje inkasním agenturám a právníkům pro účely vymáhání dluhu 
na Vašem Karetním účtu;

provádět další kontroly úvěruschopnosti, mimo jiné u úvěrových agentur, a analyzovat Vaše 
údaje v rámci správy Vašeho Karetního účtu, autorizace Transakcí a prevence podvodů. 
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through the post or may attempt to contact you or your Company. Our action or inaction does 
not limit your obligations under this Agreement.
When your Statement is made available through the Online Statement Service, we will send you  h. 
a notification to the e-mail address you have provided. 
We will not be responsible in the case any e-mail sent to you under this Agreement is not received i. 
by you due to your e-mail address having changed or being invalid or due to systems failure, 
interruptions in the communications systems or other reasons outside our control.
If you do not receive your notification e-mail, you are required to obtain your Card Account j. 
balance either by logging on to our Online Statement Service, or calling the Customer Service 
telephone number +420 222 800 333 (or any other telephone number communicated to you). 
The fact that you have not received our e-mail notification or you have not been able to access k. 
your Statement online does not constitute an exception to your obligation to pay your Card 
Account balance on time. 

Fees9. 
The fees charged in connection with the issue and use of the Card and the conditions for  a. 
charging the fees are set forth in the Fee Table, which is attached hereto. The Fee Table is  
available at www.americanexpress.cz or we will send it to you upon request.
We are entitled to debit your Card Account with fees for services provided to you that are not b. 
included in the Fee Table and that we agree in advance. 

Change of Fee Table 10. 
 We are entitled to change the Fee Table at any time. We will provide notice of any change of the 

Fee Table in accordance with the “Changes” section of this Agreement.

Charges Made in Foreign Currencies11. 
A Charge made in a currency other than Czech crown will be converted into Czech crowns on the a. 
date the Charge is processed by us. A Charge made in U.S. dollars will be converted directly into 
Czech crowns. A Charge made in any other currency will be converted into U.S. dollars, and then 
from U.S. dollars into Czech crowns.
Unless a specific rate is required by applicable law, the American Express treasury system will b. 
use conversion rates based on interbank rates selected from customary industry sources on the 
business day prior to the processing date (called “Reference Exchange Rate”), increased once by 
a fee set forth in the Fee Table. If Charges are converted by third parties prior to being submitted 
to us, any conversions made by those third parties will be at rates and may include a commission 
selected by them.
The Reference Exchange Rate is set daily. We are entitled to apply any changes in the Reference c. 
Exchange Rate immediately and without notice to you. The rate charged is not necessarily the rate 
available on the date of your transaction as it is determined by the date on which the Merchant 
submits a Charge to us for processing, which may not be the date on which you authorise the 
transaction. You may contact us by telephone or email to obtain the Reference Exchange Rate for 
the respective day. 

Liability 12. 
You and your Company shall be jointly and severally liable for all Charges incurred on the Card a. 
issued to you, with the following exceptions, in which you shall be solely liable:

Charges made to your Company’s benefit that have been paid to you by your Company;i) 
Charges made after the termination of your employment (for whatever reason) or after ii) 
the cancellation of the Card or termination of the Agreement, starting on the business day 
following the date on which we receive a notice of this termination or cancellation from  
your Company;
Charges made due to your act of dishonesty;iii) 
Charges made as your personal expenditure.iv) 

The disclaimer of your Company’s liability for the payment of Charges under (i) to (iv) above shall b. 
not apply to the following Charges:

incurred by using the Express Cash service or cash withdrawals;i) 
made by owners, members, general partners, special partners, shareholders as well as ii) 
members of statutory and other bodies of trading companies and cooperatives;
made during your probation period, notice period and maternal / parental leave;iii) 
which cannot be collected from you because of a lack of information from your Company on iv) 
your place of residence;
involving Items for Resale under the “Prohibited Card Uses” section of this Agreement,  v) 
for which you and your Company shall be always liable jointly and severally.

Payment13. 
All Charges are due for payment in full in Czech crowns by the due date specified in  a. 
your Statement. 
Any payment made in any currency other than Czech crowns, if accepted by us, is converted  b. 
into Czech crowns. This will delay the credit to your Card Account and may involve the charging 
of conversion costs.
The Charges shall be deemed as paid when the respective payment is credited to the Card c. 
Account. We shall not be liable for any delay caused by interbank transfer. 
We will normally apply payments to your Card Account in the following order:d. 

contractual penalties for delayed payments, Cash Advances withdrawals and purchases, in the i) 
order of implementation;
annual fees, other fees;ii) 
other Charges that have appeared on the Statement. iii) 

 For servicing, administrative, systems or other business reasons, we may apply payments to 
your Card Account in some other order or manner that we may determine at our discretion. 
In case of late payment, we may debit your Card Account with contractual penalties for the late e. 
payment in the following amount:

first day following the due date stipulated in the Statement 3.0% of the total due amount, i) 
minimum CZK 600;
thirty-first day following the due date stipulated in the Statement further 3.0% of the total  ii) 
due amount, minimum CZK 600.

If the delay of payment exceeds sixty (60) days from the Statement date, your Card may be f. 
cancelled. In case of such cancellation we will charge CZK 5,200 for Card renewal. The decision  
to renew the Card shall be solely at our discretion.

If the delay of payment exceeds ninety (90) days from the Statement date, we may submit the g. 
receivable at your Card Account to a third party for recovery and we are entitled to charge you  
or your Company the full costs generated in this respect.

Card ownership14. 
 Although you use the Card, it remains our property at all times. You may be asked to return the 

Card to us or anyone we ask to take it on our behalf, including Merchants. We may also inform 
Merchants that your Card is no longer valid.

 Replacement Cards15. 
A replacement or new Card (called a “Replacement Card”) may be issued to you if your Card is a. 
lost, stolen, damaged, cancelled, renewed or switched to a different card type. Your Card may also 
be cancelled (called a “Cancelled Card”) or no further Charges permitted without a Replacement 
Card being issued. 
You authorise us to send you a Replacement Card before the current Card expires. You must b. 
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.
We do not provide Replacement Card information (such as Card number and Card expiry date) c. 
to the Merchant.

Recurring Charges16. 
You may authorise a Merchant to bill your Card Account at regular intervals for goods or services a. 
(called “Recurring Charges”). 
In order to avoid potential disruption of Recurring Charges and the provision of goods or b. 
services by the Merchant in the case of a Replacement Card or Cancelled Card, it is always your 
responsibility to contact the Merchant and provide Replacement Card information or make 
alternate payment arrangements. 
You and/or your Company are responsible for any Recurring Charges that may continue to be c. 
charged to your Card Account after your Card has been replaced or cancelled. Recurring Charges 
may be automatically charged to a Replacement Card without notice to you.
To stop Recurring Charges being billed to your Card Account, you must have the right to do so by d. 
law or under your arrangement with the Merchant and you must advise the Merchant in writing 
or in another way permitted by the Merchant, to stop billing Charges to your Card Account.
If we permit, you may authorise us to enrol you with a Merchant for Recurring Charges. You will e. 
remain responsible to make other payment arrangements until the Recurring Charges begin to be 
applied to your Card Account.  We are not responsible for any failure to enrol your Card Account 
for Recurring Charges or if the Merchant fails to charge your Card Account. The paragraph above 
which deals with stopping Recurring Charges, also applies if you use our enrolment service. 

Authorisation17. 
We may require Charges to be authorised by us before they are accepted by a Merchant. a. 
Even though your Card Account may not be in default, we may refuse any request for b. 
authorisation of a Charge, for example due to technical difficulties, exceeding the Card limit 
(the highest granted Card Account balance at any given time), fraud, increased risk of your and/
or your company’s inability to pay your Card Account in full and on time and/or other related 
reasons. Where possible, we may provide you at your request, our reasons for any refusal for 
authorisation. You may contact us on the telephone number +420 222 800 333 (or any other 
telephone number we may communicate to you). 

Use of Personal Information 18. 
 You agree that:

We may exchange information about you, your Card Account and Charges on your Card Account a. 
(including details of goods or services purchased) (“your Data”) to American Express Entities, 
including their agents, processors and suppliers; to your Company or its subsidiaries, parent and 
affiliated companies, including their agents and processors; to any party authorised by you; to 
companies who distribute the Card, to any other party whose name or logo appears on the Card; 
and to Merchants used by you in order to administer and service your Card Account, process and 
collect Charges on it and manage any benefits, insurance, travel or other corporate programmes in 
which you or your Company are enrolled. Where you purchase goods and/or services on behalf of 
a third party, you must obtain that third party’s consent to the disclosure of his or her information 
to us for these purposes.
American Express Entities and other companies specifically selected by us will have access to and b. 
will use your Data to develop lists to make relevant offers to you (by mail, email, telephone or via 
the internet). We may consolidate your Data from various American Express Entities in order to 
manage, maintain and develop our overall relationship with you. Your Data used to develop these 
lists may be obtained from the Application Form and process, from the Charges on your Card 
Account, from surveys and research (which may involve contacting you by mail, email, telephone 
or via the internet) and other sources such as Merchants or marketing organisations.
We may:c. 

Exchange your Data with credit reference agencies (“CRAs”). If you owe us money and do not i) 
repay in full or on time, we may tell CRAs to record the outstanding debt. This information 
may be used to make decisions about offering products such as credit and credit-related 
services and other facilities to you or another individual with an existing financial association 
with you and for preventing fraud and tracing debtors;
Carry out credit checks while any money is owed on your Card Account and disclose  ii) 
your Data to collection agencies and lawyers for the purpose of collecting debts on your  
Card Account;
Carry out further credit checks, including at CRAs, and analyse your Data to assist in iii) 
managing your Card Account, to authorise Charges and to prevent fraud. Reports on  
these CRA searches will not be seen or used by other organisations to assess your ability  
to obtain credit.

We may exchange your Data with fraud prevention agencies. If you give us false or inaccurate d. 
information and we suspect fraud, this will be recorded. 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 
manage your accounts or insurance policies.
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kontrolu či v případě podvodu nebo porušení podmínek pro Službu výpisů online, Vás předem 
upozorníme na ukončení nebo pozastavení Služby výpisů online v souladu s oddílem „Změny“ 
této Smlouvy. 
Zjistíme-li, že e-mailová adresa, kterou jste uvedl, je neplatná, že zprávy zasílané na Vaši adresu g. 
se vracejí nebo Vámi nejsou přijímány, můžeme se opět vrátit k zasílání tištěných Výpisů 
prostřednictvím pošty nebo se můžeme pokusit o kontakt s Vámi nebo Vaší společností. Naše 
konání nebo nekonání neomezuje Vaše povinnosti podle této Smlouvy.
Při zpřístupnění Vašeho Výpisu prostřednictvím Služby výpisů online Vám zašleme oznámení na h. 
e-mailovou adresu, kterou jste poskytl. 
Neneseme odpovědnost v případě, že Vám jakýkoli e-mail zaslaný podle této Smlouvy nebude i. 
doručen v důsledku změny nebo neplatnosti Vaší e-mailové adresy nebo v důsledku výpadku 
systému, přerušení funkce komunikačních systémů nebo jiným důvodům mimo naši kontrolu.
Pokud neobdržíte e-mailové oznámení, jste povinen zjistit zůstatek na Karetním účtu buď j. 
prostřednictvím Služby výpisů online, nebo prostřednictvím naší zákaznické služby na telefonním 
čísle +420 222 800 333 (nebo na jakémkoli jiném telefonním čísle, které Vám sdělíme). 
Skutečnost, že jste neobdržel e-mailové oznámení nebo nemáte přístup ke Službě výpisů online k. 
nezakládá žádnou výjimku z povinnosti včas splatit dlužný zůstatek na Vašem Karetním účtu. 
Poplatky9. 
Poplatky účtované v souvislosti s vydáním a používáním Karty a podmínky pro účtování poplatků a. 
jsou stanoveny v sazebníku poplatků (dále „Sazebník“), který tvoří přílohu této smlouvy. Sazebník 
je k dispozici na www.americanexpress.cz nebo Vám jej na vyžádání zašleme.
Jsme oprávněni účtovat k tíži Vašeho Karetního účtu poplatky za služby, které Vám poskytneme, b. 
které nejsou obsaženy v Sazebníku a na kterých se předem dohodneme. 
Změna Sazebníku 10. 

 Jsme oprávněni kdykoli provést změnu Sazebníku. Jakoukoliv změnu Sazebníku Vám 
oznámíme v souladu s oddílem „Změny“ této Smlouvy. 
Transakce v cizích měnách11. 
Transakce provedená v jiné měně než v českých korunách bude převedena na české koruny, a a. 
to k datu našeho zpracování této Transakce. Transakce provedená v amerických dolarech bude 
převedena přímo na české koruny, transakce provedená v jiné měně bude převedena na americké 
dolary a poté z amerických dolarů na české koruny.
Pokud platná právní úprava nevyžaduje použití konkrétního směnného kurzu bude finanční b. 
systém společnosti American Express využívat směnné kurzy na základě mezibankovních sazeb 
vybraných z obvyklých finančních zdrojů k datu předcházejícímu dni zpracování (označovaný 
jako „Referenční směnný kurz“), který se zvyšuje jednorázově o poplatek dle Sazebníku. Pokud 
jsou Transakce před tím, než jsou nám postoupeny, převáděny třetími stranami, tyto třetí strany 
tak činí za použití sazeb, které samy volí a které mohou zahrnovat i jejich provizi.
Referenční směnný kurz se stanovuje každý den. Jsme oprávněni uplatnit jakékoli změny c. 
Referenčního směnného kurzu ihned a bez oznámení. Účtovaný kurz se nemusí shodovat s 
kurzem dostupným v den provedení Transakce, protože závisí na dnu, kdy nám Obchodní 
místo předloží danou Transakci ke zpracování, což nemusí být tentýž den, kdy Transakci 
schválíte. Referenční směnný kurz pro příslušný den Vám sdělíme na základě telefonického nebo 
e-mailového dotazu. 
Odpovědnost 12. 
Vy a Vaše společnost odpovídáte společně a nerozdílně za veškeré Transakce vzniklé na Vám a. 
vydané Kartě s následujícími výjimkami, kdy odpovídáte výlučně Vy:

Transakce provedené ve prospěch Vaší společnosti, které Vám byly Vaší společností uhrazeny;i) 
Transakce provedené po ukončení Vašeho pracovního poměru (z jakéhokoli důvodu) nebo ii) 
po zrušení Karty či výpovědi této Smlouvy, a to od následujícího pracovního dne po datu, kdy 
obdržíme od Vaší společnosti oznámení o takovém ukončení, zrušení nebo výpovědi;
Transakce vzniklé z důvodu Vašeho nečestného jednání;iii) 
Transakce provedené jako Vaše osobní výdaje.iv) 

Vyloučení odpovědnosti Vaší společnosti za úhradu Transakcí dle odst. (i) – (iv) výše se b. 
nevztahuje na Transakce:

vzniklé užitím služby Express Cash nebo výběry hotovosti;i) 
provedené vlastníky, společníky, komplementáři, komanditisty, akcionáři, jakož i členy ii) 
statutárních a  jiných orgánů obchodních společností a družstev;
provedené v době Vaší zkušební doby, výpovědní lhůty a mateřské/rodičovské dovolené;iii) 
jejichž úhradu od Vás nelze vymáhat kvůli nedostatku informací od Vaší společnosti o místě iv) 
Vašeho pobytu;
týkající se Zboží k dalšímu prodeji podle oddílu „Nepovolené způsoby používání Karty“ této v) 
Smlouvy, za které Vy a Vaše společnost vždy odpovídáte společně a nerozdílně. 

Platební podmínky13. 
Veškeré Transakce jsou splatné v plné výši v českých korunách do data splatnosti uvedeného na a. 
Výpisu. 
Jakákoli platba provedená v jiné měně než v českých korunách, pokud je námi akceptována, b. 
bude převedena na české koruny. Tato skutečnost může pozdržet připsání platby na Karetní účet, 
přičemž jsme oprávněni účtovat náklady převodu.
Transakce se považují za uhrazené připsáním příslušné úhrady na Karetní účet. Neneseme c. 
zodpovědnost za zpoždění způsobené mezibankovním převodem. 
Platby ve prospěch Vašeho Karetního účtu započítáváme zpravidla v následujícím pořadí:d. 

smluvní pokuty za opožděnou platbu, výběry hotovosti a nákupy v pořadí, v jakém byly i) 
provedeny;
roční poplatky za Kartu, ostatní poplatky; ii) 
ostatní Transakce uvedené na Výpisu. iii) 

 Z provozních, administrativních, systémových či jiných obchodních důvodů můžeme změnit 
pořadí započtení plateb na Vašem Karetním účtu způsobem, který zvolíme podle svého 
výhradního uvážení. 
V případě prodlení s úhradou jsme oprávněni zatížit Váš Karetní účet smluvní pokutou za e. 
prodlení s úhradou v následující výši:

první den následující po datu splatnosti uvedeném na Výpisu 3,0 % z celkové dlužné částky, i) 
minimum 600 Kč;
třicátýprvní den následující po datu splatnosti uvedeném na Výpisu další 3,0 % z celkové ii) 
dlužné částky, minimum 600 Kč.

Pokud dojde k prodlení s úhradou o více než šedesát (60) dnů od data Výpisu, může být Vaše f. 
Karta zrušena. V případě takového zrušení budeme za opětovné obnovení Karty účtovat poplatek 
5.200 Kč. To, zda bude taková Karta obnovena, bude výhradně na našem rozhodnutí.
Pokud dojde k prodlení s úhradou o více než devadesát (90) dnů od data Výpisu, můžeme předat g. 
pohledávku na Vašem Karetním účtu k vymáhání třetí osobě a jsme oprávněni Vám nebo Vaší 
společnosti účtovat v plné výši naše náklady vzniklé v této souvislosti.

Vlastnictví Karty14. 
 Přestože Kartu používáte, stále zůstává naším majetkem. Jsme oprávněni požádat Vás o vrácení 

Karty nám nebo komukoliv, koho pověříme jejím přijetím, včetně Obchodních míst. Jsme 
oprávněni rovněž informovat Obchodní místa, že Vaše Karta již není platná.

Náhradní karty15. 
Náhradní nebo nová Karta (označovaná jako „Náhradní karta“) Vám může být vystavena, a. 
pokud dojde ke ztrátě, odcizení, poškození, zrušení, obnově nebo změně Vaší Karty na nový 
typ. Vaše Karta může být rovněž zrušena (označováno jako „Zrušená karta“) nebo její používání 
pozastaveno, aniž bude vystavena Náhradní karta. 
Zmocňujete nás k zaslání Náhradní karty před koncem doby platnosti stávající Karty. Jakoukoli b. 
Kartu jste povinen po ukončení její platnosti zničit tak, že ji rozstříháte nebo nám ji vrátíte. Tato 
Smlouva v doplněné nebo nové formě se vztahuje i k jakékoli Náhradní kartě, kterou vám vydáme.
Obchodním místům neposkytujeme informace o Náhradních kartách (jako například číslo Karty c. 
a datum platnosti).

Opakované transakce16. 
Můžete zmocnit Obchodní místo k tomu, aby v pravidelných intervalech účtovalo na Váš Karetní a. 
účet Transakce za zboží nebo služby (označované jako „Opakované transakce“). 
Pro zamezení případných problémů u Opakovaných transakcí a poskytování zboží a služeb b. 
ze strany Obchodního místa v případě Zrušené nebo Náhradní karty je Vaší povinností vždy 
kontaktovat Obchodní místo a poskytnout mu informace o Náhradní kartě nebo dohodnout 
náhradní způsob platby. 
Vy a/nebo Vaše společnost odpovídáte za jakékoli Opakované transakce, které mohou být c. 
účtovány k tíži Vašeho Karetního účtu poté, co byla Vaše Karta nahrazena nebo zrušena. 
Opakované transakce mohou být automaticky účtovány na Náhradní kartu, aniž jste o tom byli 
vyrozuměni.
K ukončení účtování Opakovaných transakcí na Váš Karetní účet musíte být oprávněn podle d. 
platné právní úpravy nebo podle ujednání s příslušným Obchodním místem a jste povinen 
Obchodní místo písemně nebo jiným dohodnutým způsobem uvědomit, že má ukončit účtování 
Transakcí k tíži Vašeho Karetního účtu.
Pokud to umožníme, můžete nás zmocnit k Vaší registraci Opakovaných transakcí u Obchodního e. 
místa. Odpovídáte za jiné způsoby platby do doby, než se začnou Opakované transakce účtovat 
na Váš Karetní účet. Neodpovídáme za jakoukoli chybu při registraci Vašeho Karetního účtu pro 
Opakované transakce, ani pokud Obchodní místo neúčtuje Transakce k tíži Vašeho Karetního 
účtu. Výše uvedený odstavec, který se týká ukončení Opakovaných transakcí, se použije rovněž v 
případě, kdy využijete námi poskytovanou službu registrace. 

Autorizace17. 
Můžeme požadovat, aby byly Transakce před přijetím Obchodním místem námi autorizovány. a. 
Můžeme odmítnout jakýkoli požadavek na autorizaci Transakcí, například v důsledku b. 
technických problémů, překročení stanoveného limitu Karty (částka nejvyššího povoleného 
zůstatku Karetního účtu v kterémkoli okamžiku), podvodu, zvýšeného rizika, že Vy a/nebo 
Vaše společnost nejste schopni uhradit závazky na Vašem Karetním účtu v plné výši a včas a/
nebo jiných souvisejících důvodů, a to i v případě, že neporušujete povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy. Pokud to bude možné, na Vaši žádost Vám sdělíme důvody jakéhokoli odmítnutí 
autorizace. Můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 222 800 333 (nebo na jakémkoli 
jiném telefonním čísle, které Vám sdělíme). 

Použití osobních údajů 18. 
 Souhlasíte s tím, že:

Můžeme předávat informace o Vás, Vašem Karetním účtu a Transakcích na Vašem Karetním a. 
účtu (včetně podrobností o nakupovaném zboží a službách) („Vaše údaje“) společnostem v rámci 
koncernu American Express včetně jejich zástupců, zpracovatelů a dodavatelů, Vaší společnosti 
nebo jejím koncernovým společnostem včetně jejich zástupců a zpracovatelů; jakékoli osobě, 
kterou k tomu zmocníte; společnostem, které distribuují Kartu, jakýmkoli jiným osobám, 
jejichž název nebo logo je uvedeno na Kartě a Obchodním místům, která využíváte, ke správě a 
obsluze Vašeho Karetního účtu, zpracování a shromažďování Transakcí a správě výhod, pojištění, 
cestovních či jiných firemních programů, v nichž jste Vy nebo Vaše společnost zapojeni. Pokud 
nakupujete zboží a/nebo služby jménem třetí strany, jste povinen získat souhlas této třetí strany s 
poskytnutím jejích informací pro tyto účely.
Společnosti v rámci koncernu American Express a jiné konkrétní námi zvolené společnosti b. 
budou mít přístup k Vašim údajům, aby mohly vytvářet seznamy, na jejichž základě Vám budou 
poskytovat relevantní nabídky (poštou, prostřednictvím elektronické pošty, telefonu nebo 
Internetu). Můžeme Vaše údaje konsolidovat z různých společností v rámci koncernu American 
Express v zájmu udržování a rozšíření celkového vztahu s Vámi. Vaše údaje použité k vytváření 
těchto seznamů mohou pocházet ze žádostí a jejich zpracování, z Transakcí na Vašem Karetním 
účtu, z dotazníků a průzkumů (v jejichž rámci můžete být kontaktováni poštou, prostřednictvím 
elektronické pošty, telefonu nebo Internetu) a jiných zdrojů, jako např. Obchodních míst nebo 
marketingových organizací.
Jsme oprávněni:c. 

předávat Vaše údaje úvěrovým agenturám. Pokud máte vůči nám finanční závazky, které i) 
nesplatíte v celkové výši nebo včas, můžeme požádat úvěrové agentury, aby splatný dluh 
zaznamenaly. Tyto informace mohou být využity při rozhodování o nabídkách produktů 
jako např. úvěry a související služby a jiné produkty pro Vás či další osoby, které s Vámi mají 
finanční vztah, nebo při prevenci podvodů a sledování dlužníků;
provádět kontroly Vaší úvěruschopnosti, pokud je na Vašem Karetním účtu jakákoli dlužná ii) 
částka a poskytnout Vaše údaje inkasním agenturám a právníkům pro účely vymáhání dluhu 
na Vašem Karetním účtu;
provádět další kontroly úvěruschopnosti, mimo jiné u úvěrových agentur, a analyzovat Vaše iii) 
údaje v rámci správy Vašeho Karetního účtu, autorizace Transakcí a prevence podvodů. 
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Záznamy o těchto kontrolách u úvěrových agentur nebudou přístupné jiným organizacím pro 
účely jejich posuzování Vaší úvěruschopnosti.

Jsme oprávněni předávat Vaše údaje úřadům zabývajícím se prevencí podvodů. Pokud nám 
poskytnete nepravdivé nebo nepřesné informace a budeme mít podezření na podvod, bude tato 
skutečnost zaznamenána. Záznamy můžeme využívat my i další organizace při rozhodování 
o nabídkách produktů, jako jsou úvěry a související služby, pojistné produkty pro motorová 
vozidla, domácnost, životní pojistky pro Vás i jakékoli další osoby ve finančním vztahu k Vám, 
při rozhodování o pojistných nárocích, které vznesete Vy nebo jakákoli jiná osoba ve finančním 
vztahu k Vám, při sledování dlužníků, vymáhání pohledávek, prevenci podvodů a správě Vašich 
účtů či pojistek.

My a námi vybrané důvěryhodné organizace jsme oprávněni sledovat nebo nahrávat Vaše 
telefonáty nám nebo naše telefonáty Vám, abychom zajistili konzistentní úroveň obsluhy (včetně 
školení personálu) a provozování Vašeho Karetního účtu a napomohli řešení sporů. 

Vše výše uvedené můžeme provádět na území České republiky a Evropské unie („EU“) i mimo ně. 
To zahrnuje zpracování Vašich údajů v USA, kde nejsou zákony o ochraně údajů tak komplexní 
jako v EU. V těchto případech podnikneme odpovídající kroky, abychom zajistili stejnou úroveň 
ochrany Vašich údajů jako v EU. 

Pokud si přejete odhlásit se z marketingových programů, napište nám prosím na adresu American 
Express, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1096/19, PSČ 117 19 (nebo na jakoukoli jinou 
adresu, kterou Vám sdělíme).

Údaje o Vás uchováváme pouze po dobu přiměřenou výše uvedeným účelům nebo jak je 
požadováno platnou právní úpravou, tedy po dobu platnosti této Smlouvy a deset (10) let po jejím 
ukončení. Na požádání Vám poskytneme informace, které o Vás uchováváme v souladu s platnou 
právní úpravou. Domníváte-li se, že jakékoli informace, které o Vás máme, jsou nesprávné nebo 
neúplné, neprodleně nám napište na adresu American Express, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Na 
Příkopě 1096/19, PSČ 117 19 (nebo na jakoukoli jinou adresu, kterou Vám sdělíme). Jakékoli 
údaje, jejichž nesprávnost nebo neúplnost bude zjištěna, budou bezodkladně opraveny. 

Komunikace s Vámi 
Výpisy, oznámení (včetně změn této Smlouvy), sdělení a další vyhotovení této Smlouvy, pokud 

jsou vyžádána a další komunikace (společně označováno jako „Sdělení“) Vám budou zasílány 
poštou, elektronicky, prostřednictvím sms nebo zpřístupněny online. V našich záznamech 
musí být uvedena platná poštovní a elektronická adresa a telefonní číslo vztahující se k Vašemu 
Karetnímu účtu. Souhlasíte také, že s Vámi můžeme komunikovat prostřednictvím Vaší 
Společnosti nebo Kontaktní osoby; v tomto případě se Sdělení o Vaší Kartě, Karetním účtu nebo 
této Smlouvě zaslané Společnosti nebo Kontaktní osobě považuje za Sdělení zaslané Vám.

Jsme oprávněni Vám prostřednictvím elektronických zařízení sdělovat informace o produktech a 
službách a veškerá tato Sdělení se považují za písemná. 

Jsme oprávněni zasílat Výpisy a jakákoli jiná Sdělení (včetně změn této Smlouvy) jakýmkoli 
zákonem povoleným elektronickým způsobem, včetně elektronické pošty, vyvěšení na webových 
stránkách společnosti American Express, na Výpisu nebo pomocí odkazů uvedených na Výpisu 
nebo jiném Sdělení, nebo jakoukoli kombinací těchto či jiných způsobů. Je Vaší povinností mít k 
takto zaslaným Výpisům a dalším Sdělením přístup. 

Veškerá elektronická Sdělení, která Vám poskytneme, včetně Výpisů se považují za obdržená 
v den, kdy rozešleme elektronickou poštou upozornění a/nebo vyvěsíme elektronické Sdělení 
online, a to i v případě, že z jakéhokoli důvodu nemáte k elektronickému Sdělení přístup. 

Jste povinen nás bezodkladně informovat při změně adresy nebo jiných kontaktních údajů (jako 
je poštovní nebo e-mailová adresa, telefonní číslo), které jste uvedl. Pokud jsme nemohli doručit 
jakýkoli Výpis nebo jiné Sdělení nebo pokud byly vráceny, bude to považováno za porušení 
této Smlouvy a můžeme ukončit snahu o komunikaci s Vámi do doby, kdy obdržíme správné 
kontaktní údaje. Neodpovídáme za neobdržení jakéhokoli Sdělení (včetně Výpisů), pokud je 
zašleme na adresu nebo v souladu s ostatními kontaktními údaji k Vašemu Karetnímu účtu, které 
jsou uvedeny v našich záznamech, ani za případy, kdy Sdělení nezašleme, protože předchozí 
Sdělení byla nedoručitelná. 

Jste rovněž povinen nás informovat o jakýchkoli změnách údajů, které jste nám poskytl, jako jsou 
údaje poskytnuté při podání žádosti o Kartu. Jste povinen nám poskytnout jakékoli další údaje a 
podklady, které si vyžádáme nebo které vyžaduje platná právní úprava. 

Souhlasíte s tím, že Vaše společnost nám smí poskytnout Vaše kontaktní údaje včetně Vašeho 
telefonního čísla (čísel), e-mailové adresy a adresy bydliště. 

Reklamace a problémy se zakoupeným zbožím a službami 
Máte-li stížnost nebo problém s Obchodním místem nebo jakýmkoli zbožím a službami 

účtovanými k tíži Vašeho Karetního účtu, Vaše povinnost uhradit veškeré Transakce na Vašem 
Karetním účtu tím není dotčena a jste povinen spor vyřešit přímo s Obchodním místem. 

Máte-li jakékoli reklamace ohledně Vašeho Karetního účtu nebo služeb, které Vám poskytujeme, 
obraťte se prosím na naše zákaznické oddělení, na adrese American Express, spol. s r.o., se sídlem 
Praha 1, Na Příkopě 1096/19, PSČ 117 19 (nebo na jakékoli jiné adrese, kterou Vám sdělíme). 

Pokud Vaši reklamaci nemůžeme vyřešit a obdržíte od nás konečné vyrozumění s tímto sdělením, 
jste oprávněn záležitost předat Finančnímu arbitrovi České republiky, Washingtonova 25, Praha 1.

Odcizené/ztracené Karty, nesprávně provedené Transakce a zneužití Vaší Karty
Jste povinen nás neprodleně informovat telefonicky na čísle +420 222 800 333 (nebo na jakémkoli 

jiném telefonním čísle, které Vám sdělíme), pokud:
je Vaše Karta ztracena nebo odcizena;
nebyla obdržena Náhradní karta;
se další osoba dozví Váš Kód;
máte podezření, že Vaše Karta je zneužívána nebo došlo k neoprávněné Transakci; nebo 
máte podezření, že určitá Transakce byla zpracována nesprávně. 

Pokud se později najde Karta, jejíž ztrátu nebo odcizení jste nahlásil, jste povinen ji zničit a počkat 
na Náhradní kartu.

Vaše maximální odpovědnost nebo maximální odpovědnost Společnosti za jakékoli neoprávněné 
Transakce na Kartě odpovídá částce 150 €, pokud nedošlo k tomu, že: 
jste porušil tuto Smlouvu (včetně oddílu „Používání Karty/Kódů“) podvodným jednáním, 

úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; nebo
jste přispěl ke ztrátě, odcizení nebo zneužití Karty, či jste v něm byl zapojen nebo z něj měl 

prospěch, kdy odpovídáte za celou částku neoprávněné Transakce. 
 Například pokud jste dal Kartu a/nebo Kód k užívání jiné osobě nebo jste nepodnikl přiměřené 

kroky k ochraně bezpečnostních prvků své Karty, pak budete odpovídat za celou částku 
neoprávněné Transakce. 

Pokud jste nepřispěl ke ztrátě, odcizení nebo zneužití Karty, ani jste v něm nebyl zapojen a neměl z 
něj prospěch, neodpovídáte nám za žádné neoprávněné Transakce, jakmile nás o tom vyrozumíte. 

Zavazujete se poskytnout součinnost včetně poskytnutí prohlášení, čestných prohlášení a/
nebo kopie úřední policejní zprávy, pokud o ně požádáme. Rovněž souhlasíte s tím, že můžeme 
poskytovat informace úřadům. 

Dojde-li při Transakci k chybám naším zaviněním, budeme anulovat tuto Transakci a uvedeme 
Váš Karetní účet do stavu, jako kdyby k Transakci nedošlo. Vyhrazujeme si právo znovu zaúčtovat 
správnou částku Transakce. 

Pokud si při kontaktu s námi přejete zpochybnit Transakci, zahájíme šetření a dočasně na Váš 
Karetní účet připíšeme částku Transakce. Jakmile bude šetření uzavřeno, upravíme stav Vašeho 
Karetního účtu odpovídajícím způsobem. 

Schválené Transakce 
Tento oddíl se použije pouze na Transakce v Obchodních místech v Evropském hospodářském 

prostoru.
Jste oprávněn vyžadovat refundaci Transakce, pokud jste v době, kdy jste Transakci odsouhlasil, 

neznal přesnou částku Transakce a částka uvedená na Výpisu je vyšší než částka, kterou jste mohl 
rozumně očekávat. 

Jste povinen předložit žádost o refundaci během osmi (8) týdnů od data Transakce.
Vaši žádost o refundaci prošetříme s ohledem na Vaše Transakce provedené v poslední době a 

veškeré podstatné okolnosti související s danou Transakcí. Jste povinen nám poskytnout veškeré 
informace, které si k okolnostem Transakce vyžádáme, přičemž jsme oprávněni tyto informace 
předat dalším organizacím nebo osobám, které záležitost prošetřují. 

Do deseti (10) pracovních dní od obdržení úplných informací a dokumentace k Vašemu sporu, 
včetně informací, které si můžeme vyžádat pro účely potvrzení, že se spor týká Transakce 
spadající pod tento oddíl, poskytneme refundaci nebo vysvětlení zamítnutí žádosti o refundaci. 
Vyhrazujeme si právo odpovídajícím způsobem upravit Váš Karetní účet. 

Omezení naší odpovědnosti 
Neodpovídáme Vám a/nebo Vaší společnosti za škodu způsobenou:

opožděným přijetím Karty nebo nepřijetím Karty nebo podmínkami používání Karty 
stanovenými Obchodním místem;

způsobem přijetí nebo nepřijetí Karty Obchodním místem;
v souvislosti se zbožím a službami zakoupenými na Kartu nebo jejich dodáním nebo 

nedodáním; 
neplněním povinností podle této Smlouvy, pokud toto neplnění zaviní třetí strana nebo 

nastane v důsledku selhání systému, výpadku zpracování dat, průmyslového sporu nebo jiné 
události mimo naši kontrolu; nebo 

použitím Karty v přístroji, který vydává zboží, služby nebo hotovost nebo jiné platební 
prostředky.

 Neodpovídáme Vám ani Vaší společnosti za ušlý zisk. 

Změny 
Jsme oprávněni kdykoli změnit jakékoli ustanovení této Smlouvy včetně poplatků (provizí), 

způsobu započtení plateb a výhod a služeb spojených s Vaší Kartou a podmínek týkajících se 
Vašich platebních povinností. 

Jsme povinni Vás informovat o každé změně podmínek nejméně dva (2) měsíce před datem 
účinnosti změn. Pokud nám písemně do data účinnosti těchto změn nesdělíte, že změny 
neakceptujete, má se za to, že jste změny akceptoval. Pokud nepřijmete jakékoli změny této 
Smlouvy, můžete Smlouvu ukončit okamžitě a bez poplatku před datem účinnosti těchto změn 
tak, že zničíte veškeré Karty vydané k Vašemu Karetnímu účtu nebo nám je zašlete zpět a požádáte 
o uzavření Karetního účtu. Odpovídáte za veškeré Transakce (včetně smluvních pokut a poplatků) 
provedené do data ukončení této Smlouvy podle oddílu „Odpovědnost“. 

Pokud provedeme v průběhu jednoho roku jednu velkou změnu nebo více menších změn, 
můžeme Vám poskytnout aktualizovanou verzi této Smlouvy nebo shrnutí změn. 

Pozastavení používání Karty
Jsme oprávněni s okamžitou platností pozastavit používání Vaší Karty z bezpečnostních důvodů, 

pokud máme podezření na neoprávněné a/nebo podvodné používání nebo pokud se domníváme, 
že Vy a/nebo Vaše Společnost nebudete schopni včas a v plné výši splatit závazky na Vašem 
Karetním účtu a/nebo ze souvisejících důvodů. V těchto případech jsme oprávněni Vás uvědomit 
předem nebo okamžitě po pozastavení a můžeme Vám sdělit důvody našeho rozhodnutí.

Tato Smlouva pokračuje i poté, co přijmeme kterékoli z těchto opatření a Vy a/nebo Vaše 
společnost stále odpovídáte za veškeré Transakce na Vašem Karetním účtu. 

Pominou-li důvody pozastavení práva používat Kartu uvedené v tomto oddílu a budeme-li o 
tom Vámi informováni, obnovíme Vaše právo používat Kartu nebo Vám poskytneme novou 
Kartu. Můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 222 800 333 (nebo na jakémkoli jiném 
telefonním čísle, které Vám sdělíme).

Porušení povinností
Pokud Vy a/nebo Vaše Společnost porušujete povinnosti podle této Smlouvy nebo naší smlouvy 

se Společností, jako je například nezajištění provedení platby v termínu splatnosti, nebo pokud 
je jakákoli forma úhrady vrácena nebo není provedena v plné výši, považujeme to za porušování 
povinností souvisejících s Vaším Karetním účtem. 

Za porušování povinností souvisejících s Vaším Karetním účtem považujeme též okolnost, kdy 
bylo jakékoli prohlášení učiněné Vámi a/nebo Vaší Společností v souvislosti s Vaším Karetním 
účtem nepravdivé nebo zavádějící, kdy porušíte jakoukoli jinou smlouvu, kterou jste Vy a/nebo 
Vaše společnost uzavřeli s námi nebo kteroukoli naší spřízněnou společností, nebo pokud existuje 
hrozba úpadku, insolvence nebo jiného věřitelského řízení, či takové řízení bylo proti Vám 
zahájeno, nebo pokud máme jakýkoli důvod se domnívat, že Vy a/nebo Vaše společnost nejste 
úvěruschopní. 

V případě jakéhokoli porušení povinností odpovídáte Vy a/nebo Vaše společnost rovněž 
za veškeré přiměřené náklady, které vzniknou nám nebo našim zástupcům, včetně nákladů 
na vymáhání, inkasní agenturu a poplatky a náklady na právní poradenství při vymáhání 
nesplacených částek a náhradu škody, která by nám v důsledku porušení povinností mohla 
vzniknout. 
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We, and reputable organisations selected by us, may monitor or record your telephone calls to e. 
us, or ours to you to ensure consistent servicing levels (including staff training) and your Card 
Account operation, and to assist in dispute resolution. 
We may undertake all of the above both within and outside the Czech Republic and the European f. 
Union (“EU”). This includes processing your information in the USA in which data protection 
laws are not as comprehensive as the EU. In these cases, we will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your Data as there is in the EU. 
Please write to us at American Express, spol. s r.o., with registered address at Prague 1, Na Příkopě g. 
1096/19, zip code: 117 19 (or any other address we may communicate to you), if you wish to opt 
out of marketing programmes.
We keep information about you only for so long as is appropriate for the above purposes or h. 
required by applicable law, i.e. for the term of this agreement and 10 years after its end. If you 
ask, we will provide you with information we hold about you in accordance with the applicable 
law. If you believe that any information that we hold about you is incorrect or incomplete, you 
should write without delay to American Express, spol. s r.o., with registered address at Prague 1, 
Na Příkopě 1096/19, zip code: 117 19 (or any other address we may communicate to you). Any 
information which is found to be incorrect or incomplete will be corrected promptly.

Communicating With You 19. 
Statements, notices (which include changes to this Agreement), disclosures, additional copies of a. 
this Agreement if requested and other communications (together called “Communications”) will 
be sent to you by post, electronically, via sms or made available online. You must maintain a valid 
mailing and electronic address and phone number in our records for your Card Account. You also 
agree that we may communicate with you via your Company or Contact Person, in which case a 
Communication sent to your Company or Contact Person about your Card, Card Account or this 
Agreement will be deemed to be a notification from us to you.
We may communicate to you by electronic means any Communications for our products and b. 
services and all such Communications will be considered to have been provided in writing. 
We may send the Statement and any other Communication (including changes to this Agreement) c. 
by any lawfully permitted electronic manner, including e-mail, posting them on an American 
Express website, on a Statement or through links provided on a Statement or other notice, or any 
combination of these or other means. It is your responsibility to have access to all such Statements 
and other Communications. 
All electronic Communications that we provide including a Statement will be deemed d. 
to be received on the day that we send the notification e-mail and/or post the electronic 
Communication online even if you do not access the electronic Communication for any reason. 
You must inform us immediately if you change the address or other contact information (such e. 
as postal or e-mail address, telephone number) you have given to us. If we have been unable to 
deliver any Statements or other Communications or these have been returned, we will consider 
you in breach of this Agreement and we may stop attempting to communicate with you until 
we receive accurate contact information. We are not responsible for any failure to receive any 
Communication (including a Statement) if we send it to the address or in accordance with other 
contact information for your Card Account appearing in our records or if we do not send the 
Communication because previous Communications have been undeliverable. 
You must also inform us of any changes to other information previously provided to us such f. 
as information you provided when you applied for your Card. You are obliged to give us any 
additional information and support documentation that we request or as required by law. 
You agree that your Company may provide us with your contact details including your telephone g. 
number/s, e-mail and home address. 

Complaints and Problems with Goods and Services Purchased 20. 
If you have a complaint or problem with a Merchant or any goods and services charged to your a. 
Card Account, you must still pay all Charges on your Card Account and settle the dispute directly 
with the Merchant. 
If you have any complaints about your Card Account or the services you have received from us, b. 
please contact our Customer Service at American Express, spol. s r.o., with registered address  
at Prague 1, Na Příkopě 1096/19, zip code: 117 19 (or any other address we may communicate  
to you). 
If you are unable to resolve your complaint with us and have received a final response from us c. 
confirming this, you may be entitled to refer it to the Financial Arbitrator of the Czech Republic, 
Washingtonova 25, Prague 1.

Lost/Stolen Cards, Incorrectly Executed Transactions and Misuse of Your Card:21. 
You must tell us immediately by telephone at +420 222 800 333 (or any other telephone number a. 
we may communicate to you) if:

your Card is lost or stolen;i) 
a Replacement Card has not been received;ii) 
someone else learns a Code;iii) 
you suspect that your Card is being misused or a transaction is unauthorised; or iv) 
you suspect that a transaction has been processed incorrectly. v) 

If a Card that you have reported lost or stolen is later found, you must destroy it and wait for a b. 
Replacement Card.
Your or your Company’s maximum liability for any unauthorised Charges on your Card is €150, c. 
unless you: 

did not comply with this Agreement (including the section ‘Use of the Cards/Codes’) i) 
intentionally or because you were grossly negligent; or
contributed to, were involved in, or benefited from the loss, theft or misuse, in which case ii) 
you will be liable for the full amount of the unauthorised Charge. 

 For example, if you gave your Card and/or Code to another person to use or if you fail to take 
reasonable steps to keep your Card’s security features safe, then you will be liable for the full 
amount of any unauthorised Charge. 
Provided you did not contribute to, were not in any way involved in or did not benefit from the d. 
theft, loss or misuse of the Card, then you will not be liable to us for any unauthorised Charges 
once you have notified us. 
You agree to co-operate with us, including giving us a declaration, affidavit and/or a copy of an e. 
official police report, if we ask. You also agree that we may provide information to the authorities. 

If there are errors in a transaction and this is our fault, we will reverse the Charge and restore f. 
your Card Account as if the transaction had not taken place. We reserve the right to resubmit the 
correct transaction amount. 
If upon contacting us, you wish to dispute a transaction, we will initiate an inquiry and place a g. 
temporary credit on your Card Account in the amount of the transaction. Once investigations are 
complete, we will adjust your Card Account accordingly. 

Authorised Transactions 22. 
This section only applies to Charges at Merchants in the European Economic Area.a. 
You can request a refund for a Charge if at the time that you agreed to the Charge, you did not b. 
know the exact amount of the transaction and the amount which appears on your Statement is 
greater than the amount you reasonably expected. 
You must submit your request for a refund within eight (8) weeks from the transaction date.c. 
We will investigate your request for such a refund, taking into consideration your recent d. 
spending behaviour and all relevant circumstances related to the transaction. You must give us 
all the information we require about the circumstances of the transaction and we may give this 
information to other companies or people investigating the matter. 
We will within ten (10) business days of us receiving from you complete information and e. 
documentation about your dispute including information we may require confirming that 
your dispute relates to a transaction falling within this section, either provide a refund or an 
explanation for our refusal to do so. We reserve the right to adjust your Card Account accordingly. 

Limitation of Our Liability 23. 
We are not responsible or liable to you and/or your Company for any loss or damage arising  a. 
in relation to:

delay or failure by any Merchant to accept the Card or to impose conditions on the use of  i) 
the Card;
the manner of a Merchant’s acceptance or non-acceptance of the Card;ii) 
goods and 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 iv) 
party or because of a systems failure, data processing failure, industrial dispute or other action 
outside our control; or 
use of the Card in a machine that dispenses goods, services or cash or other means  v) 
of payment.

We will not be responsible or liable to you or your Company under any circumstances for loss of b. 
profits or any incidental, indirect, consequential, punitive or special damages. 

Changes 24. 
We may change any provision of this Agreement at any time, including fees, commissions, how we a. 
apply payments and benefits and services associated with your Card and changes affecting your 
payment obligations. 
We will inform you at least two (2) months in advance of any changes to the terms. You will be b. 
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 end this Agreement immediately and at no cost before the date on which the 
changes will take effect, by destroying or returning to us all Cards issued on your Card Account and 
requesting closure of your Card Account. You will be liable for all Charges (including contractual 
penalties and fees) up to the date you end this Agreement pursuant to the section “Liability”. 
If we have made a major change or a lot of minor changes in any one year, we may make available c. 
to you an updated copy of this Agreement or a summary of the changes. 

Suspension25. 
We may immediately stop you from using the Card for security reasons, if we suspect unauthorised a. 
and/or fraudulent use or if we think you or your Company may not be able to pay your Card 
Account in full and on time and/or other related reasons. In these cases we may notify you 
beforehand or immediately afterwards and we may provide you with the reasons for our decision.
This Agreement will continue if we take either of these actions and you and/or your Company  b. 
will still be responsible for all Charges on your Card Account. 
We will re-instate your right to use the Card or provide you with a new Card if the reasons c. 
mentioned in this section for stopping you from using the Card no longer apply and this has been 
brought to our attention by you. You may contact us by telephone on +420 222 800 333 (or any 
other telephone number we may communicate to you).

Default26. 
We may treat your Card Account as being in default at any time in the event that you and/or your a. 
Company fail to comply with the obligations under this Agreement or our Agreement with the 
Company such as failure to ensure payment is made to us when it is due or if any form of payment 
is returned or not honoured in full. 
We may also consider your Card Account to be in default at any time if any statement made by b. 
you and/or your Company to us in connection with your Card Account was false or misleading, 
you 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. 
In the event of any default, you and/or your Company will also be responsible for all reasonable c. 
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. 

Assignment of Claims 27. 
Although we may have no obligation to do so, if we credit your Card Account in relation to your a. 
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 Card Account. 
After we credit your Card Account, you agree not to pursue any claim against or reimbursement b. 
from any third party for the amount that we credited to your Card Account. 
You also agree to co-operate with us if we decide to pursue a third party for the amount credited. c. 
Co-operation includes signing any documents and providing any information that we require. 
Crediting your Card Account on any occasion does not obligate us to do so again. 
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Záznamy o těchto kontrolách u úvěrových agentur nebudou přístupné jiným organizacím pro 
účely jejich posuzování Vaší úvěruschopnosti.

Jsme oprávněni předávat Vaše údaje úřadům zabývajícím se prevencí podvodů. Pokud nám d. 
poskytnete nepravdivé nebo nepřesné informace a budeme mít podezření na podvod, bude tato 
skutečnost zaznamenána. Záznamy můžeme využívat my i další organizace při rozhodování 
o nabídkách produktů, jako jsou úvěry a související služby, pojistné produkty pro motorová 
vozidla, domácnost, životní pojistky pro Vás i jakékoli další osoby ve finančním vztahu k Vám, 
při rozhodování o pojistných nárocích, které vznesete Vy nebo jakákoli jiná osoba ve finančním 
vztahu k Vám, při sledování dlužníků, vymáhání pohledávek, prevenci podvodů a správě Vašich 
účtů či pojistek.
My a námi vybrané důvěryhodné organizace jsme oprávněni sledovat nebo nahrávat Vaše e. 
telefonáty nám nebo naše telefonáty Vám, abychom zajistili konzistentní úroveň obsluhy (včetně 
školení personálu) a provozování Vašeho Karetního účtu a napomohli řešení sporů. 
Vše výše uvedené můžeme provádět na území České republiky a Evropské unie („EU“) i mimo ně. f. 
To zahrnuje zpracování Vašich údajů v USA, kde nejsou zákony o ochraně údajů tak komplexní 
jako v EU. V těchto případech podnikneme odpovídající kroky, abychom zajistili stejnou úroveň 
ochrany Vašich údajů jako v EU. 
Pokud si přejete odhlásit se z marketingových programů, napište nám prosím na adresu American g. 
Express, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1096/19, PSČ 117 19 (nebo na jakoukoli jinou 
adresu, kterou Vám sdělíme).
Údaje o Vás uchováváme pouze po dobu přiměřenou výše uvedeným účelům nebo jak je h. 
požadováno platnou právní úpravou, tedy po dobu platnosti této Smlouvy a deset (10) let po jejím 
ukončení. Na požádání Vám poskytneme informace, které o Vás uchováváme v souladu s platnou 
právní úpravou. Domníváte-li se, že jakékoli informace, které o Vás máme, jsou nesprávné nebo 
neúplné, neprodleně nám napište na adresu American Express, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Na 
Příkopě 1096/19, PSČ 117 19 (nebo na jakoukoli jinou adresu, kterou Vám sdělíme). Jakékoli 
údaje, jejichž nesprávnost nebo neúplnost bude zjištěna, budou bezodkladně opraveny. 

Komunikace s Vámi 19. 
Výpisy, oznámení (včetně změn této Smlouvy), sdělení a další vyhotovení této Smlouvy, pokud a. 
jsou vyžádána a další komunikace (společně označováno jako „Sdělení“) Vám budou zasílány 
poštou, elektronicky, prostřednictvím sms nebo zpřístupněny online. V našich záznamech 
musí být uvedena platná poštovní a elektronická adresa a telefonní číslo vztahující se k Vašemu 
Karetnímu účtu. Souhlasíte také, že s Vámi můžeme komunikovat prostřednictvím Vaší 
Společnosti nebo Kontaktní osoby; v tomto případě se Sdělení o Vaší Kartě, Karetním účtu nebo 
této Smlouvě zaslané Společnosti nebo Kontaktní osobě považuje za Sdělení zaslané Vám.
Jsme oprávněni Vám prostřednictvím elektronických zařízení sdělovat informace o produktech a b. 
službách a veškerá tato Sdělení se považují za písemná. 
Jsme oprávněni zasílat Výpisy a jakákoli jiná Sdělení (včetně změn této Smlouvy) jakýmkoli c. 
zákonem povoleným elektronickým způsobem, včetně elektronické pošty, vyvěšení na webových 
stránkách společnosti American Express, na Výpisu nebo pomocí odkazů uvedených na Výpisu 
nebo jiném Sdělení, nebo jakoukoli kombinací těchto či jiných způsobů. Je Vaší povinností mít k 
takto zaslaným Výpisům a dalším Sdělením přístup. 
Veškerá elektronická Sdělení, která Vám poskytneme, včetně Výpisů se považují za obdržená d. 
v den, kdy rozešleme elektronickou poštou upozornění a/nebo vyvěsíme elektronické Sdělení 
online, a to i v případě, že z jakéhokoli důvodu nemáte k elektronickému Sdělení přístup. 
Jste povinen nás bezodkladně informovat při změně adresy nebo jiných kontaktních údajů (jako e. 
je poštovní nebo e-mailová adresa, telefonní číslo), které jste uvedl. Pokud jsme nemohli doručit 
jakýkoli Výpis nebo jiné Sdělení nebo pokud byly vráceny, bude to považováno za porušení 
této Smlouvy a můžeme ukončit snahu o komunikaci s Vámi do doby, kdy obdržíme správné 
kontaktní údaje. Neodpovídáme za neobdržení jakéhokoli Sdělení (včetně Výpisů), pokud je 
zašleme na adresu nebo v souladu s ostatními kontaktními údaji k Vašemu Karetnímu účtu, které 
jsou uvedeny v našich záznamech, ani za případy, kdy Sdělení nezašleme, protože předchozí 
Sdělení byla nedoručitelná. 
Jste rovněž povinen nás informovat o jakýchkoli změnách údajů, které jste nám poskytl, jako jsou f. 
údaje poskytnuté při podání žádosti o Kartu. Jste povinen nám poskytnout jakékoli další údaje a 
podklady, které si vyžádáme nebo které vyžaduje platná právní úprava. 
Souhlasíte s tím, že Vaše společnost nám smí poskytnout Vaše kontaktní údaje včetně Vašeho g. 
telefonního čísla (čísel), e-mailové adresy a adresy bydliště. 

Reklamace a problémy se zakoupeným zbožím a službami 20. 
Máte-li stížnost nebo problém s Obchodním místem nebo jakýmkoli zbožím a službami a. 
účtovanými k tíži Vašeho Karetního účtu, Vaše povinnost uhradit veškeré Transakce na Vašem 
Karetním účtu tím není dotčena a jste povinen spor vyřešit přímo s Obchodním místem. 
Máte-li jakékoli reklamace ohledně Vašeho Karetního účtu nebo služeb, které Vám poskytujeme, b. 
obraťte se prosím na naše zákaznické oddělení, na adrese American Express, spol. s r.o., se sídlem 
Praha 1, Na Příkopě 1096/19, PSČ 117 19 (nebo na jakékoli jiné adrese, kterou Vám sdělíme). 
Pokud Vaši reklamaci nemůžeme vyřešit a obdržíte od nás konečné vyrozumění s tímto sdělením, c. 
jste oprávněn záležitost předat Finančnímu arbitrovi České republiky, Washingtonova 25, Praha 1.

Odcizené/ztracené Karty, nesprávně provedené Transakce a zneužití Vaší Karty21. 
Jste povinen nás neprodleně informovat telefonicky na čísle +420 222 800 333 (nebo na jakémkoli a. 
jiném telefonním čísle, které Vám sdělíme), pokud:

je Vaše Karta ztracena nebo odcizena;i) 
nebyla obdržena Náhradní karta;ii) 
se další osoba dozví Váš Kód;iii) 
máte podezření, že Vaše Karta je zneužívána nebo došlo k neoprávněné Transakci; nebo iv) 
máte podezření, že určitá Transakce byla zpracována nesprávně. v) 

Pokud se později najde Karta, jejíž ztrátu nebo odcizení jste nahlásil, jste povinen ji zničit a počkat b. 
na Náhradní kartu.
Vaše maximální odpovědnost nebo maximální odpovědnost Společnosti za jakékoli neoprávněné c. 
Transakce na Kartě odpovídá částce 150 €, pokud nedošlo k tomu, že: 

jste porušil tuto Smlouvu (včetně oddílu „Používání Karty/Kódů“) podvodným jednáním, i) 
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; nebo
jste přispěl ke ztrátě, odcizení nebo zneužití Karty, či jste v něm byl zapojen nebo z něj měl ii) 
prospěch, kdy odpovídáte za celou částku neoprávněné Transakce. 

 Například pokud jste dal Kartu a/nebo Kód k užívání jiné osobě nebo jste nepodnikl přiměřené 

kroky k ochraně bezpečnostních prvků své Karty, pak budete odpovídat za celou částku 
neoprávněné Transakce. 
Pokud jste nepřispěl ke ztrátě, odcizení nebo zneužití Karty, ani jste v něm nebyl zapojen a neměl z d. 
něj prospěch, neodpovídáte nám za žádné neoprávněné Transakce, jakmile nás o tom vyrozumíte. 
Zavazujete se poskytnout součinnost včetně poskytnutí prohlášení, čestných prohlášení a/e. 
nebo kopie úřední policejní zprávy, pokud o ně požádáme. Rovněž souhlasíte s tím, že můžeme 
poskytovat informace úřadům. 
Dojde-li při Transakci k chybám naším zaviněním, budeme anulovat tuto Transakci a uvedeme f. 
Váš Karetní účet do stavu, jako kdyby k Transakci nedošlo. Vyhrazujeme si právo znovu zaúčtovat 
správnou částku Transakce. 
Pokud si při kontaktu s námi přejete zpochybnit Transakci, zahájíme šetření a dočasně na Váš g. 
Karetní účet připíšeme částku Transakce. Jakmile bude šetření uzavřeno, upravíme stav Vašeho 
Karetního účtu odpovídajícím způsobem. 

Schválené Transakce 22. 
Tento oddíl se použije pouze na Transakce v Obchodních místech v Evropském hospodářském a. 
prostoru.
Jste oprávněn vyžadovat refundaci Transakce, pokud jste v době, kdy jste Transakci odsouhlasil, b. 
neznal přesnou částku Transakce a částka uvedená na Výpisu je vyšší než částka, kterou jste mohl 
rozumně očekávat. 
Jste povinen předložit žádost o refundaci během osmi (8) týdnů od data Transakce.c. 
Vaši žádost o refundaci prošetříme s ohledem na Vaše Transakce provedené v poslední době a d. 
veškeré podstatné okolnosti související s danou Transakcí. Jste povinen nám poskytnout veškeré 
informace, které si k okolnostem Transakce vyžádáme, přičemž jsme oprávněni tyto informace 
předat dalším organizacím nebo osobám, které záležitost prošetřují. 
Do deseti (10) pracovních dní od obdržení úplných informací a dokumentace k Vašemu sporu, e. 
včetně informací, které si můžeme vyžádat pro účely potvrzení, že se spor týká Transakce 
spadající pod tento oddíl, poskytneme refundaci nebo vysvětlení zamítnutí žádosti o refundaci. 
Vyhrazujeme si právo odpovídajícím způsobem upravit Váš Karetní účet. 

Omezení naší odpovědnosti 23. 
Neodpovídáme Vám a/nebo Vaší společnosti za škodu způsobenou:a. 

opožděným přijetím Karty nebo nepřijetím Karty nebo podmínkami používání Karty i) 
stanovenými Obchodním místem;
způsobem přijetí nebo nepřijetí Karty Obchodním místem;ii) 
v souvislosti se zbožím a službami zakoupenými na Kartu nebo jejich dodáním nebo iii) 
nedodáním; 
neplněním povinností podle této Smlouvy, pokud toto neplnění zaviní třetí strana nebo iv) 
nastane v důsledku selhání systému, výpadku zpracování dat, průmyslového sporu nebo jiné 
události mimo naši kontrolu; nebo 
použitím Karty v přístroji, který vydává zboží, služby nebo hotovost nebo jiné platební v) 
prostředky.

 Neodpovídáme Vám ani Vaší společnosti za ušlý zisk. b. 

Změny 24. 
Jsme oprávněni kdykoli změnit jakékoli ustanovení této Smlouvy včetně poplatků (provizí), a. 
způsobu započtení plateb a výhod a služeb spojených s Vaší Kartou a podmínek týkajících se 
Vašich platebních povinností. 
Jsme povinni Vás informovat o každé změně podmínek nejméně dva (2) měsíce před datem b. 
účinnosti změn. Pokud nám písemně do data účinnosti těchto změn nesdělíte, že změny 
neakceptujete, má se za to, že jste změny akceptoval. Pokud nepřijmete jakékoli změny této 
Smlouvy, můžete Smlouvu ukončit okamžitě a bez poplatku před datem účinnosti těchto změn 
tak, že zničíte veškeré Karty vydané k Vašemu Karetnímu účtu nebo nám je zašlete zpět a požádáte 
o uzavření Karetního účtu. Odpovídáte za veškeré Transakce (včetně smluvních pokut a poplatků) 
provedené do data ukončení této Smlouvy podle oddílu „Odpovědnost“. 
Pokud provedeme v průběhu jednoho roku jednu velkou změnu nebo více menších změn, c. 
můžeme Vám poskytnout aktualizovanou verzi této Smlouvy nebo shrnutí změn. 

Pozastavení používání Karty25. 
Jsme oprávněni s okamžitou platností pozastavit používání Vaší Karty z bezpečnostních důvodů, a. 
pokud máme podezření na neoprávněné a/nebo podvodné používání nebo pokud se domníváme, 
že Vy a/nebo Vaše Společnost nebudete schopni včas a v plné výši splatit závazky na Vašem 
Karetním účtu a/nebo ze souvisejících důvodů. V těchto případech jsme oprávněni Vás uvědomit 
předem nebo okamžitě po pozastavení a můžeme Vám sdělit důvody našeho rozhodnutí.
Tato Smlouva pokračuje i poté, co přijmeme kterékoli z těchto opatření a Vy a/nebo Vaše b. 
společnost stále odpovídáte za veškeré Transakce na Vašem Karetním účtu. 
Pominou-li důvody pozastavení práva používat Kartu uvedené v tomto oddílu a budeme-li o c. 
tom Vámi informováni, obnovíme Vaše právo používat Kartu nebo Vám poskytneme novou 
Kartu. Můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 222 800 333 (nebo na jakémkoli jiném 
telefonním čísle, které Vám sdělíme).

Porušení povinností26. 
Pokud Vy a/nebo Vaše Společnost porušujete povinnosti podle této Smlouvy nebo naší smlouvy a. 
se Společností, jako je například nezajištění provedení platby v termínu splatnosti, nebo pokud 
je jakákoli forma úhrady vrácena nebo není provedena v plné výši, považujeme to za porušování 
povinností souvisejících s Vaším Karetním účtem. 
Za porušování povinností souvisejících s Vaším Karetním účtem považujeme též okolnost, kdy b. 
bylo jakékoli prohlášení učiněné Vámi a/nebo Vaší Společností v souvislosti s Vaším Karetním 
účtem nepravdivé nebo zavádějící, kdy porušíte jakoukoli jinou smlouvu, kterou jste Vy a/nebo 
Vaše společnost uzavřeli s námi nebo kteroukoli naší spřízněnou společností, nebo pokud existuje 
hrozba úpadku, insolvence nebo jiného věřitelského řízení, či takové řízení bylo proti Vám 
zahájeno, nebo pokud máme jakýkoli důvod se domnívat, že Vy a/nebo Vaše společnost nejste 
úvěruschopní. 
V případě jakéhokoli porušení povinností odpovídáte Vy a/nebo Vaše společnost rovněž c. 
za veškeré přiměřené náklady, které vzniknou nám nebo našim zástupcům, včetně nákladů 
na vymáhání, inkasní agenturu a poplatky a náklady na právní poradenství při vymáhání 
nesplacených částek a náhradu škody, která by nám v důsledku porušení povinností mohla 
vzniknout. 
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American Express Services Europe Limited, se sídlem Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX,  
Spojené království registrovaná pod číslem 1833139 ve státech Anglie a Wales.

Společnost American Express Services Europe Limited je oprávněna poskytovat platební služby
 na základě povolení (415532) od Úřadu pro finanční služby podle Nařízení o platebních službách 2009.

Postoupení nároků 
I když to není naše smluvní povinnost, pokud připíšeme na Váš Karetní účet částku týkající 

se Vaší reklamace vůči třetí straně jako např. Obchodnímu místu, má se automaticky za to, že 
jste nám postoupil a převedl jakákoli práva a nároky, které máte, měl jste nebo můžete mít vůči 
jakékoli třetí straně, v částce odpovídající částce, kterou jsme připsali na Váš Karetní účet. 

Po připsání částky na Váš Karetní účet se zavazujete, že nebudete vymáhat jakýkoliv nárok ani 
požadovat proplacení od třetí strany částky, kterou jsme na Váš Karetní účet připsali. 

Zavazujete se poskytnout nám požadovanou součinnost, pokud se rozhodneme vymáhat 
připsanou částku od třetí strany. Součinnost zahrnuje podepsání jakýchkoli dokumentů a 
poskytování jakýchkoli požadovaných informací. Pokud při jakékoli příležitosti připíšeme částku 
na Váš Karetní účet, nezakládá to povinnost učinit tak znovu. 

Uzavření Karetního účtu Vámi 
Vy, nebo Vaším jménem Společnost, jste oprávněni kdykoli ukončit tuto Smlouvu tak, že splatíte 

veškeré závazky na Vašem Karetním účtu, zničíte nebo nám vrátíte Vaši Kartu, přestanete ji 
používat a požádáte o uzavření Karetního účtu. 

Váš Karetní účet uzavřeme pouze po splacení veškerých závazků. Pokud na zrušené Kartě existují 
jakékoli zůstatky, stále se budou účtovat všechny příslušné poplatky. Poměrná část jakýchkoli 
uhrazených ročních poplatků naúčtovaných za rok, kdy byl Váš Karetní účet uzavřen, bude 
připsána na Váš Karetní účet podle oddílu „Platby“ této Smlouvy a podle Sazebníku. 

Uzavření Karetního účtu nebo zrušení Karty námi 
Jsme oprávněni ukončit tuto Smlouvu nebo zrušit jakoukoli Kartu nebo všechny Vaše Karty na 

základě písemné výpovědi s dvou(2)měsíční výpovědní lhůtou. Jsme oprávněni ukončit Smlouvu 
okamžitě v případě porušení povinností nebo v případě ukončení Vašeho zaměstnaneckého 
poměru ve Společnosti nebo v případě přijetí rozhodnutí o ukončení Vašeho zaměstnaneckého 
poměru. Pokud k tomuto kroku přistoupíme, Vy a/nebo Vaše Společnost jste stále povinni uhradit 
veškeré dlužné částky na Vašem Karetním účtu. 

Tato Smlouva se ihned a automaticky ukončuje v případě ukončení smlouvy mezi Vaší společností 
a námi, v souladu s níž byla uzavřena tato Smlouva.

Pokud je ukončena tato Smlouva z jakéhokoliv důvodu, Vy a/nebo Vaše Společnost jste povinni 
okamžitě splatit veškeré naše pohledávky, včetně nevyúčtovaných Transakcí, které nejsou uvedeny 
v posledním Výpisu. Uzavřeme Váš Karetní účet pouze tehdy, až Vy a/nebo Vaše společnost 
splatíte veškeré naše pohledávky. 

Vy a/nebo Vaše Společnost stále odpovídáte za veškeré Transakce vzniklé používáním Vaší Karty 
včetně Opakovaných transakcí, dokud není používání Vaší Karty včetně Opakovaných transakcí 
ukončeno.

Můžeme zrušit Vaši Kartu, pokud ji nepoužijete po dobu nejméně dvanácti (12) měsíců. Pokud 
tak učiníme, oznámíme Vám to minimálně dva (2) měsíce před zrušením.

Postoupení 
Jsme oprávněni postoupit naše práva a převést naše povinnosti či je subkontrahovat podle 

této Smlouvy, a to bezplatně či úplatně na jakoukoliv společnost koncernu American Express 
nebo třetí straně, která je zmocněna či pověřena společností z koncernu American Express k 
provozování podnikatelské činnosti v oblasti vydávání karet American Express, s čímž vyslovujete 
souhlas. 

Pokud tak učiníme nebo budeme mít v úmyslu tak učinit, jsme oprávněni předat informace o Vás 
a Vašem Karetním účtu příslušné třetí straně nebo propojené osobě. 

Oddělitelnost
 Pokud je jakékoli ustanovení této Smlouvy v rozporu s platnou právní úpravou, považuje se 

toto ustanovení za změněné nebo zrušené za účelem dosažení souladu s platnou právní úpra-
vou. Neovlivní to povinnosti stran podle této Smlouvy, které pokračují ve změněné formě.

Použitelné právo a příslušnost k rozhodování sporů
Tato Smlouva a jakékoli smluvní či nesmluvní povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v 

souvislosti s ní se řídí českým právem a vykládají se v souladu s ním. 
Veškeré Nároky vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou s konečnou platností 

rozhodovány Rozhodčím soudem při Obchodní komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky. Nároky budou rozhodovány senátem sestávajícím ze 3 rozhodců v souladu s 

jeho Řádem a Pravidly. Rozhodčí nález bude konečný a vykonatelný. „Nárok“ znamená jakýkoli 
nárok (včetně počátečních nároků, protinároků, procesní obrany a nároků třetích osob), spor 
mezi Vámi a námi vzniklý z této Smlouvy nebo související s ní, včetně jakékoli otázky ohledně její 
existence, platnosti nebo ukončení nebo vztahu vyplývajícího z této Smlouvy, ať již smluvního, 
nebo mimosmluvního (včetně nedbalosti, objektivní odpovědnosti a podvodu), nebo vzniklého 
na základě zákona, předpisů, směrnic nebo nařízení.

Daně, cla a devizové předpisy 
Vy a/nebo Vaše společnost jste povinni uhradit jakékoli daně, cla či jiné poplatky ukládané 

platnou právní úpravou v jakékoli zemi v souvislosti s Kartou, jakoukoli Transakcí na Vašem 
Karetním účtu nebo jakýmkoli používáním Karty z Vaší strany. 

Odpovídáte za dodržování devizových předpisů o směně cizích měn nebo místní platné právní 
úpravy, pokud se týkají používání Karty a Karetního účtu. 

Firemní karta American Express
Sazebník standardních poplatků*

Poplatky za vydání karty

Vydání karty 0 Kč

Roční poplatek za vedení karty ** 2.450 Kč

Roční poplatek za vedení zlaté karty ** 3.300 Kč

Expresní vydání karty*** 1.200 Kč

Aktivace PINu 0 Kč

Změna PINu 0 Kč

Vydání karty v případě ztráty/krádeže, nedoručení, poškození,  
vypršení platnosti 0 Kč

Změna limitu 0 Kč

Poplatky za používání karty

Poplatek za výběr hotovosti 4%, min. 60 Kč

Příplatek za výběr hotovosti v zahraničí 0 Kč

Zablokování karty po nahlášení ztráty/krádeže 0 Kč

Poplatek za odmítnuté inkaso 80 Kč

Poplatek za převod z cizí měny**** 2%

Neoprávněná reklamace 0 Kč

Poplatek za zaslání kopie výpisu 65 Kč

*  Podle Všeobecných podmínek pro Držitele
**  Roční poplatek je účtován na prvním Výpisu a poté ve stejný měsíc každý následující rok
*** Karta je vydána následující pracovní den po přijetí žádosti
**** Poplatek za Transakce provedené v cizích měnách
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Closing Your Card Account By You 28. 
You or your Company on your behalf may end this Agreement at any time by paying off all a. 
amounts owing on your Card Account, destroying or returning your Card to us, stopping use of 
your Card and requesting the closure of your Card Account. 
We will only close your Card Account when you have paid off all amounts you owe us. All fees b. 
continue to accrue if outstanding balances exist on a Cancelled Card. Any annual fees paid in 
respect of the year in which your Card Account is closed will, subject to the “Payments” section of 
this Agreement, be credited to your Card Account pro-rata taking into consideration the Fee Table. 
Closing Your Card Account or Card Cancellation By Us29. 
We can end this Agreement or cancel any or all Cards by giving you two (2) months written a. 
notice. We may terminate immediately in the event of default 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 will still be obligated to pay all amounts owing on your  
Card Account. 
This Agreement shall be automatically terminated immediately in case of termination of a b. 
contract between your Company and us pursuant to which this Agreement was concluded.
If this Agreement is terminated for whatever reason, you and/or your Company must pay all c. 
money you owe us immediately, including unbilled Charges that may not be shown on your last 
Statement. We will only close your Card Account when you and/or your Company have paid off 
all amounts you owe us. 
You and/or your Company will continue to be responsible for all Charges made using your  d. 
Card, including Recurring Charges until your Card is no longer used and any Recurring Charges 
are stopped.
We may cancel your Card if you do not use it at least for twelve (12) months. If we do so, we will e. 
notify you at least two (2) months prior to cancellation.
Assignment 30. 
We may assign, transfer, sub-contract or sell our rights, benefits or obligations under this a. 
Agreement at any time to any American Express affiliate or to a third party authorized or 
empowered by an American Express affiliate to operate American Express card issuance business 
and you consent to this.
If we do so, or intend to do so, we can give information about you and your Card Account to the b. 
third party or related party. 
Severability31. 

 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.
Governing Law and Jurisdiction32. 
This Agreement and any and all contractual and other obligations arising from this Agreement  a. 
or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with the Czech laws. 
All Claims arising from or in connection with this Agreement shall be finally settled by the Court b. 
of Arbitration of the Economic Chamber of the Czech Republic and the Agrarian Chamber of 
the Czech Republic. The Claims shall be settled by a panel of 3 arbitrators in accordance with its 
Rules and Regulations. The arbitration award shall be final and enforceable. A “Claim” refers to 
any claim (including initial claims, counter-claims, defense in litigation and third-party claims), 
a dispute between you and us arising from or in connection with this Agreement, including 
any issues regarding its existence, validity or termination and relationships arising from this 
Agreement, contractual as well as non-contractual (including negligence, objective liability and 
fraud) or arising on the basis of laws, regulations, guidelines or decrees.
Taxes, Duties and Exchange Control 33. 
You and/or your Company must pay any government tax, duty or other amount imposed by law a. 
in any country in respect of the Card, any Charge on your Card Account or any use of the Card 
by you. 
You are responsible to comply with all exchange control regulations on foreign currency exchange b. 
or local by-laws if applicable for the use of the Card and the Card Account. 

American Express Corporate Card
Standard Fee Table*

Card issuing fees

Card issuing fee 0 Kč

Corporate Card annual fee ** 2.450 Kč

Gold Corporate Card annual fee ** 3.300 Kč

Urgent Card issuing fee*** 1.200 Kč

PIN activation 0 Kč

PIN change 0 Kč

Card replacement fee (for lost/stolen, not received, damaged, expired Card) 0 Kč

Card limit change 0 Kč

Card usage fees

Cash withdrawal commission 4%, min. 60 Kč

Additional commission for cash withdrawal outside the Czech Republic 0 Kč

Blocking lost/stolen Card fee 0 Kč

Rejected direct debit fee 80 Kč

Foreign exchange commission**** 2%

Unjustified claim 0 Kč

Statement copy fee 65 Kč

*  Pursuant to the Cardmember Terms & Conditions
**  Annual fee is charged within the first Statement and then again the same month of each 

consecutive year
*** Card is issued on the next working day after receiving the application
**** It applies to transactions made in any currency other than CZK
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American Express Services Europe Limited. Registered Office: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, United Kingdom.
Registered in England and Wales with Company Number 1833139.

American Express Services Europe Limited is authorised in the United Kingdom by the Financial Services Authority under the  
Payment Services Regulations 2009 (Ref. No. 415532) for the provision of payment services.
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American Express Services Europe Limited, se sídlem Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX,  
Spojené království registrovaná pod číslem 1833139 ve státech Anglie a Wales.

Společnost American Express Services Europe Limited je oprávněna poskytovat platební služby
 na základě povolení (415532) od Úřadu pro finanční služby podle Nařízení o platebních službách 2009.

Postoupení nároků 27. 
I když to není naše smluvní povinnost, pokud připíšeme na Váš Karetní účet částku týkající a. 
se Vaší reklamace vůči třetí straně jako např. Obchodnímu místu, má se automaticky za to, že 
jste nám postoupil a převedl jakákoli práva a nároky, které máte, měl jste nebo můžete mít vůči 
jakékoli třetí straně, v částce odpovídající částce, kterou jsme připsali na Váš Karetní účet. 
Po připsání částky na Váš Karetní účet se zavazujete, že nebudete vymáhat jakýkoliv nárok ani b. 
požadovat proplacení od třetí strany částky, kterou jsme na Váš Karetní účet připsali. 
Zavazujete se poskytnout nám požadovanou součinnost, pokud se rozhodneme vymáhat c. 
připsanou částku od třetí strany. Součinnost zahrnuje podepsání jakýchkoli dokumentů a 
poskytování jakýchkoli požadovaných informací. Pokud při jakékoli příležitosti připíšeme částku 
na Váš Karetní účet, nezakládá to povinnost učinit tak znovu. 
Uzavření Karetního účtu Vámi 28. 
Vy, nebo Vaším jménem Společnost, jste oprávněni kdykoli ukončit tuto Smlouvu tak, že splatíte a. 
veškeré závazky na Vašem Karetním účtu, zničíte nebo nám vrátíte Vaši Kartu, přestanete ji 
používat a požádáte o uzavření Karetního účtu. 
Váš Karetní účet uzavřeme pouze po splacení veškerých závazků. Pokud na zrušené Kartě existují b. 
jakékoli zůstatky, stále se budou účtovat všechny příslušné poplatky. Poměrná část jakýchkoli 
uhrazených ročních poplatků naúčtovaných za rok, kdy byl Váš Karetní účet uzavřen, bude 
připsána na Váš Karetní účet podle oddílu „Platební podmínky“ této Smlouvy a podle Sazebníku. 
Uzavření Karetního účtu nebo zrušení Karty námi 29. 
Jsme oprávněni ukončit tuto Smlouvu nebo zrušit jakoukoli Kartu nebo všechny Vaše Karty na a. 
základě písemné výpovědi s dvou(2)měsíční výpovědní lhůtou. Jsme oprávněni ukončit Smlouvu 
okamžitě v případě porušení povinností nebo v případě ukončení Vašeho zaměstnaneckého 
poměru ve Společnosti nebo v případě přijetí rozhodnutí o ukončení Vašeho zaměstnaneckého 
poměru. Pokud k tomuto kroku přistoupíme, Vy a/nebo Vaše Společnost jste stále povinni uhradit 
veškeré dlužné částky na Vašem Karetním účtu. 
Tato Smlouva se ihned a automaticky ukončuje v případě ukončení smlouvy mezi Vaší společností b. 
a námi, v souladu s níž byla uzavřena tato Smlouva.
Pokud je ukončena tato Smlouva z jakéhokoliv důvodu, Vy a/nebo Vaše Společnost jste povinni c. 
okamžitě splatit veškeré naše pohledávky, včetně nevyúčtovaných Transakcí, které nejsou uvedeny 
v posledním Výpisu. Uzavřeme Váš Karetní účet pouze tehdy, až Vy a/nebo Vaše společnost 
splatíte veškeré naše pohledávky. 
Vy a/nebo Vaše Společnost stále odpovídáte za veškeré Transakce vzniklé používáním Vaší Karty d. 
včetně Opakovaných transakcí, dokud není používání Vaší Karty včetně Opakovaných transakcí 
ukončeno.
Můžeme zrušit Vaši Kartu, pokud ji nepoužijete po dobu nejméně dvanácti (12) měsíců. Pokud e. 
tak učiníme, oznámíme Vám to minimálně dva (2) měsíce před zrušením.
Postoupení 30. 
Jsme oprávněni postoupit naše práva a převést naše povinnosti či je subkontrahovat podle a. 
této Smlouvy, a to bezplatně či úplatně na jakoukoliv společnost koncernu American Express 
nebo třetí straně, která je zmocněna či pověřena společností z koncernu American Express k 
provozování podnikatelské činnosti v oblasti vydávání karet American Express, s čímž vyslovujete 
souhlas. 
Pokud tak učiníme nebo budeme mít v úmyslu tak učinit, jsme oprávněni předat informace o Vás b. 
a Vašem Karetním účtu příslušné třetí straně nebo propojené osobě. 
Oddělitelnost31. 

 Pokud je jakékoli ustanovení této Smlouvy v rozporu s platnou právní úpravou, považuje se 
toto ustanovení za změněné nebo zrušené za účelem dosažení souladu s platnou právní úpra-
vou. Neovlivní to povinnosti stran podle této Smlouvy, které pokračují ve změněné formě.
Použitelné právo a příslušnost k rozhodování sporů32. 
Tato Smlouva a jakékoli smluvní či nesmluvní povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v a. 
souvislosti s ní se řídí českým právem a vykládají se v souladu s ním. 
Veškeré Nároky vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou s konečnou platností b. 
rozhodovány Rozhodčím soudem při Obchodní komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky. Nároky budou rozhodovány senátem sestávajícím ze 3 rozhodců v souladu s 

jeho Řádem a Pravidly. Rozhodčí nález bude konečný a vykonatelný. „Nárok“ znamená jakýkoli 
nárok (včetně počátečních nároků, protinároků, procesní obrany a nároků třetích osob), spor 
mezi Vámi a námi vzniklý z této Smlouvy nebo související s ní, včetně jakékoli otázky ohledně její 
existence, platnosti nebo ukončení nebo vztahu vyplývajícího z této Smlouvy, ať již smluvního, 
nebo mimosmluvního (včetně nedbalosti, objektivní odpovědnosti a podvodu), nebo vzniklého 
na základě zákona, předpisů, směrnic nebo nařízení.
Daně, cla a devizové předpisy 33. 
Vy a/nebo Vaše společnost jste povinni uhradit jakékoli daně, cla či jiné poplatky ukládané a. 
platnou právní úpravou v jakékoli zemi v souvislosti s Kartou, jakoukoli Transakcí na Vašem 
Karetním účtu nebo jakýmkoli používáním Karty z Vaší strany. 
Odpovídáte za dodržování devizových předpisů o směně cizích měn nebo místní platné právní b. 
úpravy, pokud se týkají používání Karty a Karetního účtu. 

Firemní karta American Express
Sazebník standardních poplatků*

Poplatky za vydání karty

Vydání karty 0 Kč

Roční poplatek za vedení karty ** 2.450 Kč

Roční poplatek za vedení zlaté karty ** 3.300 Kč

Expresní vydání karty*** 1.200 Kč

Aktivace PINu 0 Kč

Změna PINu 0 Kč

Vydání karty v případě ztráty/krádeže, nedoručení, poškození,  
vypršení platnosti 0 Kč

Změna limitu 0 Kč

Poplatky za používání karty

Poplatek za výběr hotovosti 4%, min. 60 Kč

Příplatek za výběr hotovosti v zahraničí 0 Kč

Zablokování karty po nahlášení ztráty/krádeže 0 Kč

Poplatek za odmítnuté inkaso 80 Kč

Poplatek za převod z cizí měny**** 2%

Neoprávněná reklamace 0 Kč

Poplatek za zaslání kopie výpisu 65 Kč

*  Podle Všeobecných podmínek pro Držitele
**  Roční poplatek je účtován na prvním Výpisu a poté ve stejný měsíc každý následující rok
*** Karta je vydána následující pracovní den po přijetí žádosti
**** Poplatek za Transakce provedené v cizích měnách
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