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Formulář pro odebrání Administrátora programu_CZ
Tento formulář musí vyplnit oprávněný zástupce nebo Administrátor jménem společnosti. Vyplňte prosím všechna pole. Shromážděné údaje budou sloužit pro účely
administrativního zajištění účasti společnosti v Programu (-ech) American Express a pro plnění dalších zákonných povinností, které je společnost American Express povinna
dodržovat. Pokud není stanoveno jinak, výrazy s velkým počátečním písmenem použité v tomto formuláři mají stejný význam, jaký je uvedený ve Všeobecných podmínkách pro
firemní program American Express/Global Master Agreementu, pokud se uplatní.
Upozorňujeme Vás, že vyplněním tohoto formuláře bude níže uvedená osoba(-y) vymazána(-y) z našich záznamů, a to pouze pro veškeré české Účty. Pokud si přejete
změnit oprávnění Administrátora programu ("Administrátor"), vyplňte prosím Formulář pro aktualizaci údajů Administrátora programu.

Vyžadujete-li úpravy, a/nebo změnu na anglický jazyk, uložte tento PDF soubor a následně ho otevřete pomocí Adobe Acrobat.
Prosím, vyplňte tento formulář na POČÍTAČI. Pokud ho nemůžete vyplnit na obrazovce, vytiskněte a vyplňte ho ručně – použijte
prosím VELKÁ PÍSMENA. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na pracovníky zákaznického servisu společnosti American Express,
které můžete kontaktovat buď e-mailem na adrese cardoperationsprague@aexp.com, nebo telefonicky na čísle +420 222 800 333.
To edit and/or change to English, please save this PDF Form, and open it with Adobe Acrobat.
1. Údaje o společnosti a Účtech
Obchodní firma:

Sídlo Společnosti:

IČO:
Umístění/pobočka:

2. Informace o Administrátorovi programu
Uveďte podrobnosti o Administrátorovi/Administrátorech, které chcete ze svého Programu odebrat. Pokud
si přejete odebrat více než 4 Administrátory, vyplňte, prosím, další Formulář pro odebrání Administrátora

Oslovení:

Pan

Paní

Pan

Paní

Pan

Paní

Křestní jméno:
Příjmení:
E-mailová adresa do práce:
Pokud je Administrátor stávajícím uživatelem
Služby online (např. @ Work), uveďte prosím
jeho/její uživatelské ID (pokud je známo):

Primární země Administrátora:
Oslovení:
Křestní jméno:
Příjmení:
E-mailová adresa do práce:
Pokud je Administrátor stávajícím uživatelem
Služby online (např. @ Work), uveďte prosím
jeho/její uživatelské ID (pokud je známo):

Primární země Administrátora:
Oslovení:
Křestní jméno:
Příjmení:
E-mailová adresa do práce:

American Express Europe S.A., se sídlem Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Španělsko, je registrována pod daňovým identifikačním číslem A-82628041 ve Španělsku a poskytuje
platební služby na základě povolení Banco de España ve Španělsku, která je rovněž jeho dozorový orgánem. Na činnosti poskytované na základě povolení uděleného orgánem dohledu
domovského státu, které American Express Europe S.A. provádí v České republice, se vztahují právní předpisy České republiky, které mohou být vynuceny Českou národní bankou.
American Express Europe S.A. je zastoupena v České republice společností American Express, spol. s r.o., se sídlem Perlová 371/5, 110 00 Praha 1, IČ: 00571849, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1184.
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2. Informace o Administrátorovi programu (pokračování)
Pokud je Administrátor stávajícím uživatelem
Služby online (např. @ Work), uveďte prosím
jeho/její uživatelské ID (pokud je známo):

Primární země Administrátora:
Oslovení:

Pan

Paní

Křestní jméno:
Příjmení:
E-mailová adresa do práce:
Pokud je Administrátor stávajícím uživatelem
Služby online (např. @ Work), uveďte prosím
jeho/její uživatelské ID (pokud je známo):

Primární země Administrátora:

3. Oprávnění a prohlášení společnosti
Administrátora může odstranit oprávněný zástupce (osoba oprávněná zastupovat společnost) nebo Administrátor nebo Administrátor s podpisovými právy.
Administrátora s podpisovými právy může odstranit oprávněný zástupce nebo Administrátor s podpisovými právy.
Zaručujete se, že informace v tomto formuláři jsou správné a že společnosti American Express oznámíte jakékoli změny.
Podepsáno jménem společnosti uvedené v oddílu 1 tohoto formuláře.

Tento formulář podepisuji jménem společnosti z pravomoci své funkce Administrátora.
Tento formulář podepisuji jménem společnosti z pravomoci své funkce oprávněného zástupce dle
zápisu v obchodním rejstříku.
Celé jméno:
Pracovní pozice:
Celé jméno:
Pracovní pozice:

Podpis(y):

✗

Datum:

D D M M R R R R

• Podepsaný formulář zašlete na e-mailovou adresu: cardoperationsprague@aexp.com.
• Akceptujeme jak vlastnoruční, tak elektronický kvalifikovaný a nekvalifikovaný podpis. V případě
nekvalifikovaného elektronického podpisu, zašlete, prosím, formulář z osobní pracovní e-mailové adresy
osoby, která formulář podepsala.
Mějte, prosím, na paměti, že internet a některé e-mailové služby nemusí být vždy bezpečné.
Poznámka: Společnost American Express si vyhrazuje právo vyžádat si další informace nebo dokumenty.

American Express Europe S.A., se sídlem Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Španělsko, je registrována pod daňovým identifikačním číslem A-82628041 ve Španělsku a poskytuje
platební služby na základě povolení Banco de España ve Španělsku, která je rovněž jeho dozorový orgánem. Na činnosti poskytované na základě povolení uděleného orgánem dohledu
domovského státu, které American Express Europe S.A. provádí v České republice, se vztahují právní předpisy České republiky, které mohou být vynuceny Českou národní bankou.
American Express Europe S.A. je zastoupena v České republice společností American Express, spol. s r.o., se sídlem Perlová 371/5, 110 00 Praha 1, IČ: 00571849, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1184.
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