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Summary of key changes relating to the American Express®  
Corporate Programme Terms and Conditions

Change Product Clause No. Details
Preamble Corporate Card, 

Business Travel 
Account

Preamble We have defined “Terms and Conditions”. 

Opening Accounts and Issuing Cards Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.1 In point c we have added reference to Spanish law regulating 
our business – PSR (as defined in Schedule 1). We also removed 
point d.viii) and e).  

Use of Cards and Accounts Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.2 We deleted last sentence in point f). 

Prohibited uses Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.3 We have rephrased the wording of point i) and vi) without 
altering the meaning of this provision and removed point x).

Liability for Charges Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.4 We have added wording in point b) referring you to the new 
liability options in section B.I.3.

Statements and Queries Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.7 We have rephrased wording in point b) without altering the 
meaning of the provision. In point f), referring to BTA product 
only, we have clarified when you can raise your claim.

Unauthorised Charges Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.10 In point c) we have clarified when we will put temporary 
credit on your account.

Replacement Cards Corporate Card A.12 We have added clarification that we issue replacement cards 
free of charge (point a) and c)) and added point d).

Suspension of Cards and Accounts Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.13 We have included information that we may suspend the Card 
in case you not provide us with information required for 
identification purposes or in case of match during sanction 
screening (point a.iv). We have also added information on 
for how long we are obliged to provide you with evidence of 
communication between us and you in case of loss, theft or 
misappropriation (point d)).

Charges in a Foreign Currency Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.15 We have included more information about charges in foreign 
currency (points b and d), and added opt out language 
according to option offered under Regulation (EU) 2019/518 
(point e).

Direct debit Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.16.d) We have clarified that there is an option to pay with direct 
debit.

Data Protection Corporate Card, 
Business Travel 
Account

 A.20 We have refreshed the language of this clause to allow for 
greater transparency. Please note that this was only language 
improvement as we have not altered in any way the scope or 
aims of our data processing.

Communication with You Corporate Card, 
Business Travel 
Account 

A.21. e) and 
i)

We have clarified we may not contact Programme Administrator 
where we believe that his/her data are not up-to-date. We have 
included wording to clarify how a customer can ascertain the 
labelling category of each product pursuant to the labelling 
requirements of Interchange Fees Regulation.

Representations Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.22 We have added point a.(iii).

Limitation of Our liability Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A. 23.c.iii) We have removed reference to categories of losses which are 
not defined under Czech law.

Shrnutí klíčových změn Všeobecných podmínek pro firemní program 
American Express®
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Změna Produkt Bod č. Podrobnosti
Preambule Firemní karta, Účet  

služebních cest
Preambule Definovali jsme „Podmínky“.

Otevírání Účtů a vydávání Karet Firemní karta, Účet  
služebních cest

A.1 V bodu c) jsme přidali odkaz na španělské právo regulující 
naše podnikání – Vyhlášku PSR (dle definice v Příloze č. 1). 
Odstranili jsme také bod d.viii) a e).  

Používání Karet a Účtů Firemní karta, Účet 
služebních cest

A.2 Odstranili jsme poslední větu v bodu f). 

Nepovolené způsoby používání 
Karty

Firemní karta, Účet 
služebních cest

A.3 Přeformulovali jsme znění bodů i) a vi), aniž bychom změnili 
význam tohoto ustanovení, a odstranili jsme bod x).

Odpovědnost za Transakce Firemní karta, Účet 
služebních cest

A.4 Přidali jsme znění v bodu b) odkazující na nové možnosti 
odpovědnosti v oddílu B.I. čl. 3.

Výpisy a reklamace Firemní karta, Účet 
služebních cest

A.7 Přeformulovali jsme znění v bodu b), aniž bychom změnili 
význam tohoto ustanovení. V bodu f), který se týká pouze 
Programu Účet služebních cest, jsme objasnili, kdy jste 
oprávněni vznést svůj nárok.

Neschválené Transakce Firemní karta, Účet 
služebních cest

A.10 V bodu c) jsme objasnili, kdy připíšeme dočasný kredit na Váš 
Účet.

Náhradní Karty Firemní karta A.12 Přidali jsme vysvětlení, že vydáváme náhradní karty zdarma 
(bod a) a c) a nově jsme vložili bod d).

Pozastavení Karet a Účtů Firemní karta, Účet  
služebních cest

A.13 Nově jsme vložili informace, že můžeme pozastavit používání 
karty v případě, že nám neposkytnete informace potřebné pro 
účely identifikace nebo v případě shody během prověřování 
osob, na které se vztahuje sankční režim (bod a)iv.). Vložili 
jsme také informace o tom, jak dlouho jsme povinní 
poskytnout Vám důkazy o komunikaci mezi námi a Vámi v 
případě ztráty, odcizení nebo zneužití Karty (bod d)).

Transakce v cizích měnách Firemní karta, Účet 
služebních cest

A.15 Zahrnuli jsme více informací o transakcích v cizí měně 
(body b) a d)) a přidali jsme ustanovení využívající možnosti 
odhlášení, jak umožněno nařízením (EU) 2019/518 (bod e)).

Úhrada Firemní karta, Účet 
služebních cest

A.16.d) Upřesnili jsme, že existuje možnost platit inkasem z účtu.

Ochrana osobních údajů Firemní karta, Účet 
služebních cest 

 A.20 Aktualizovali jsme jazyk tohoto ustanovení, abychom byli 
více transparentní. Vezměte, prosím, na vědomí, že se jednalo 
pouze o jazykové vylepšení, jelikož jsme žádným způsobem 
nezměnili rozsah ani účely našeho zpracování osobních údajů.

Komunikace s Vámi Firemní karta, Účet 
služebních cest

A.21. e) a i) Upřesnili jsme, že nejsme povinni kontaktovat Administrátora 
programu, pokud se domníváme, že jeho/její údaje nejsou 
aktuální. Vložili jsme formulaci upřesňující, jak může zákazník 
zjistit kategorii označení každého produktu podle požadavků 
na označování podle Nařízení o mezibankovních poplatcích.

Prohlášení Firemní karta, Účet 
služebních cest

A.22 Doplnili jsme bod a)(iii).

Omezení Naší odpovědnosti Firemní karta, Účet 
služebních cest

A. 23.c)iii) Odstranili jsme odkaz na kategorie újmy, které nejsou 
definovány českými právními předpisy.

Zrušení Karty a ukončení Smlouvy Firemní karta, Účet 
služebních cest

A.24.a); 
A.24.i)

Doplnili jsme Vaše právo  kdykoli ukončit Smlouvu, pokud 
se stanete mikropodnikem; upřesnili jsme účinky ukončení / 
zrušení (bod i).

Započtení Firemní karta, Účet 
služebních cest

A.25 Pro vyloučení pochybností jsme uvedli, jak počítáme částky v 
případě započtení pohledávek v různých měnách.

Změny Smlouvy Firemní karta, Účet 
služebních cest

A.31 Upřesnili jsme vaše právo nepřijmout změny Smlouvy.



2

AMERICAN EXPRESS® CORPORATE PROGRAMME

American Express Europe S.A., with its registered office at Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spain, is registered in Spain with tax identification number A-82628041 and is 
authorised and regulated by the Banco de España in Spain. For American Express Europe S.A.’s passported activities in the Czech Republic, rules of the Czech Republic apply which can 
be enforced by the Czech National Bank. American Express Europe S.A. is represented in the Czech Republic by American Express, spol. s r.o. with registered seat at Na Prikope 19, 117 19 
Prague, Czech Republic, identification no. 00571849, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, insert 1184.

CZ_T&C_Summary of changes_Jan2022

Summary of key changes relating to the American Express®  
Corporate Programme Terms and Conditions

Cancellation and termination Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.24.a); 
A.24.i)

We have added your right to cancel the agreement any time 
should you become a microenterprise; We have clarified the 
effects of termination/cancellation (point i).

Set-Off Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.25 For avoidance of doubts we have included information how 
we calculate amounts in case of set off of receivables in 
different currencies.

Changes to the Agreement Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.31 We have clarified your right not to accept the changes to the 
Agreement.

Use of Corporate Opt Out Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.32 We have added reference to Spanish act on payment services 
defined as PSR.

Complaints Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.35 We have clarified how to contact us in case of complaint and 
when you can complain to Czech National Bank. 

Safeguarding Corporate Card, 
Business Travel 
Account

A.37 New section informing about our safeguarding obligations.

Cooperation on our AML duties Corporate Card B.I.1a We have clarified that you shall identify and verify identity of 
the Cardmember as well as cooperate with us on request on 
AML related issues.

Contactless payments and Digital 
Wallet Technology

Corporate Card B.I.1c), d) We have clarified that our Cards may be equipped to 
enable contactless payments as well as that we may permit 
Cardmembers to use mobile or other Digital Wallet Technology 
(as defined in Schedule 1).

Express Cash Corporate Card B.I.2 We have added details on use of Cash Advances service in 
points d)-f).

Liability for Charges Corporate Card B.I.3 We have changed the definition of “Combined Liability” to be 
joint and several and added full company liability option.

Card Fees Corporate Cards B.I.4 For more transparency we have extended the wording on how 
and when we accrue Fees, including Late Payment Fees.

Statements and Queries Corporate Card B.I.5 We have clarified for how long we keep your Statements 
online (point d)) and that we may charge your Account 
if Cardmember raises dispute after one month from the 
Statement (e)).

Statements and Queries Business Travel 
Account

B.II.4 We have clarified that you will be automatically enrolled into 
Online Service.

Definitions Corporate Card, 
Business Travel 
Account

Schedule 1 We have rephrased the following definitions: “Billing 
Currency”, “Programme Administrator” and have added new 
definitions of “Act” (replacing definition of PSA), “Digital 
Wallet Technology”, “Late Payment Fees”, “PSRs”. We 
have removed definition of “identification”. Definition of 
“Guide to Fees and Commissions” replaces “List of Fees and 
Commissions”.

Summary of key changes relating to the American Express®  
Cardmember Terms and Conditions

Change Product Clause No. Details

Acceptance / Subject Matter of the 
Agreement

Corporate Card 1 We have changed the title of this section and defined Terms 
and Conditions as well as clarified that this is a corporate 
product and therefore our relation with you is not a consumer 
one.

Definitions Corporate Card 2 We have rephrased the following definitions: “Agreement” and 
“Programme Administrator” have added new definitions of 
“Digital Wallet Technology”, definition of “Guide to Fees and 
Commissions” replaces “List of Fees and Commissions”. We 
have removed definition of “Balance Due” and definition of 
“Terms and Conditions” (as newly defined in section1).

Shrnutí klíčových změn Všeobecných podmínek pro firemní program 
American Express®

2

FIREMNÍ PROGRAM AMERICAN EXPRESS®

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 jejím dozorovým 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 Na Příkopě 19, 117 19 Praha, IČ: 00571849, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1184.

CZ_T&C_Summary of changes_Jan2022

Použití výjimky pro firmy Firemní karta, Účet 
služebních cest

A.32 Přidali jsme odkaz na španělskou vyhlášku o platebních 
službách definovanou jako PSR.

Stížnosti a reklamace Firemní karta, Účet 
služebních cest

A.35 Upřesnili jsme, jak nás kontaktovat v případě stížnosti a kdy si 
můžete stěžovat České národní bance. 

Ochrana prostředků Firemní karta, Účet 
služebních cest

A.37 Tento nový oddíl informuje o našich povinnostech stran 
bezpečnosti.

Spolupráce na našich povinnostech 
v oblasti boje proti praní špinavých 
peněz

Firemní karta B.I.1a) Upřesnili jsme, že máte povinnost identifikovat a ověřit 
totožnost Držitele karty a na požádání s námi spolupracovat v 
otázkách týkajících se praní špinavých peněz.

Bezkontaktní platby a technologie 
digitální peněženky

Firemní karta B.I.1c), d) Vysvětlili jsme, že naše karty mohou být vybaveny tak, aby 
umožňovaly bezkontaktní platby, a také, že můžeme povolit 
Držitelům karet používat mobilní nebo jinou technologii 
digitální peněženky (dle definice v Příloze 1).

Express Cash Firemní karta B.I.2 Vložili jsme další podrobnosti o používání služby Výběrů 
hotovosti v bodech d)-f.

Odpovědnost za Transakce Firemní karta B.I.3 Změnili jsme definici „Kombinované odpovědnosti“ na 
společnou a nerozdílnou a přidali jsme možnost Plné firemní 
odpovědnosti.

Poplatky za Karty Firemní karta B.I.4 K zajištění vyšší transparentnosti jsme rozšířili formulaci o 
tom, jak a kdy nám vzniká nárok na poplatky, včetně poplatků 
za pozdní úhradu.

Výpisy a reklamace Firemní karta B.I.5 Upřesnili jsme, jak dlouho vaše výpisy uchováváme online 
(bod d)) a že můžeme strhnout z Vašeho Účtu kredit, pokud 
držitel karty zahájí spor po uplynutí jednoho měsíce od 
odeslání výpisu (e)).

Výpisy a reklamace Účet služebních 
cest

B.II.4 Vysvětlili jsme, že budete automaticky zaregistrováni do 
Služby online.

Definice Firemní karta, účet 
pro služební cesty

Příloha č. 1 Přeformulovali jsme následující definice: „Zúčtovací měna“, 
„Administrátor programu“ a přidali nové následující definice: 
„Zákon“ (nahrazující definici ZPS), „Technologie digitální 
peněženky“, „Poplatky za pozdní úhradu“, „Vyhlášku PSR.“ 
Odstranili jsme definici „Identifikace“. Definice „Průvodce 
poplatky a provizemi“ nahrazuje „Sazebník poplatků.“

Shrnutí klíčových změn Všeobecných podmínek pro Držitele karty 
American Express®

Změna Produkt Bod č. Podrobnosti

Přijetí / předmět Smlouvy Firemní karta 1 Změnili jsme název této části a definovali Podmínky, upřesnili 
jsme také, že se jedná o firemní produkt, a proto náš vztah s 
Vámi není spotřebitelskou smlouvou.

Definice Firemní karta 2 Upravili jsme následující definice: „Smlouva“ a „Administrátor 
programu,“ také jsme vložili nové definice „Technologie 
digitální peněženky“ a definice „Průvodce poplatky a 
provizemi“ nahrazuje „Sazebník poplatků“. Odstranili jsme 
definici „Splatného zůstatku“ a definici „Podmínek“ (nově 
definovány v části 1).

Používání Karty Firemní karta 3 Vložili jsme nové znění  bodu a. (v) a b. a přeformulovali znění 
v bodech a. (i), (iii), (vi) a d. (v).

Povolené způsoby používání Firemní karta 4 Upravili jsme bod d týkající se Výběru hotovosti.

Výběry hotovosti Firemní karta 6 Upravili jsme znění, aby bylo více transparentní, aniž by se 
změnil význam daného ustanovení. 

Výpisy a reklamace Firemní karta 7 Upravili i jsme znění písmen a. a c. (abychom zohlednili 
novou možnost odpovědnosti) a také jsme vložili nové znění v 
bodech d a e.
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Summary of key changes relating to the American Express®  
Corporate Programme Terms and Conditions

Use of the Card Corporate Card 3 We added new wording in points a. (v) and b. and rephrased 
the wording in points a.(i), (iii), (vi) and d. (v).

Permitted uses Corporate Card 4 We have rephrased point d concerning Cash Advances.

Cash Advances Corporate Card 6 We have rephrased the wording to make it more transparent 
without altering the meaning of the provisions. 

Statement and Queries Corporate Card 7 We have rephrased point a and c (in order to reflect new 
liability option) as well as added new wording in point d and e.

Online Statement Service Corporate Card 8 We have rephrased the wording in point b to make it more 
transparent, in point h we have added new provision on 
termination or suspension of Online Statement Service, we 
have removed point j.

Fees and Commissions Corporate Card 9 We have removed the fees: (i) for the provision of Statement 
copies; (ii)  for urgent card issuing (iii) for rejected direct debit. 
We have a new lower fee for a new accelerated Card service, 
which your Company’s PA has been informed about. All these 
changes have been reflected accordingly in Guide to Fees and 
Commissions. We have also added new point e.

Charges in a Foreign Currency Corporate Card 11 We have included more information about charges refunds 
in foreign currency (b and d), and added opt out language 
according to option offered under Regulation (EU) 2019/518 
(point e).

Liability for Charges Corporate Card 12 We have added new liability option: full corporate liability; 
we have changed the definition of “Combined Liability” to be 
joint and several.

Payment Corporate Card 13 We have rephrased point a without altering the meaning of the 
provision.

Replacement Cards Corporate Card 15 We have added new point d.
Recurring Charges Corporate Card 16 We have also added new point d.
Acceptance of Charges by us – 
Account Limits

Corporate Card 17 For more transparency we have extended wording in point c. 

Use of Personal Information Corporate Card 18 We have refreshed the language of this clause to allow for 
greater transparency. Please note that this was only language 
improvement as we have not altered in any way the scope or 
aims of our data processing.

Communicating with you Corporate Card 20 We have added point b and h. We have also clarified that 
not informing us about the change of your contact data is a 
material breach of the Agreement.

Complaints Corporate Card 21 a and c We have rephrased the wording of point a without altering the 
meaning of this provision (a). We have clarified that you can 
bring your complaint about our service before Czech National 
Bank (c).

Limitation of our Liability Corporate Card 24 We have further clarified the limitations of our liability  
(point b (iii)).

Changes Corporate Card 25 We have clarified in point b that changes of our Exchange Rate 
are applicable immediately as well as changes clearly more 
favourable to you.

Suspension Corporate Card 26 We have included information that we may suspend the Card 
in case you not provide us with information required for 
identification purposes or in case of match during sanction 
screening (point a. (iv)). We have also added information for 
how long we are obliged to provide you with evidence of 
communication between us and you in case of theft, loss or 
misappropriation (point d).

Shrnutí klíčových změn Všeobecných podmínek pro firemní program 
American Express®
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Služba výpisy online Firemní karta 8 Upravili jsme znění v bodu b., aby bylo více transparentní, 
do bodu h. jsme přidali nové ustanovení o ukončení nebo 
pozastavení Služby výpisy online, odstranili jsme bod j.

Poplatky a provize Firemní karta 9 Odstranili jsme následující poplatky: (i) za zaslání kopie 
výpisu; (ii) za expresní vydání Karty (iii) za odmítnuté inkaso. 
Máme nový nižší poplatek za novou službu akcelerovaného 
vystavení Karty, o které byl informován Administrátor 
programu Vaší společnosti. Všechny tyto změny byly 
odpovídajícím způsobem zohledněny v Průvodci poplatky a 
provizemi. Vložili jsme také nový bod e.

Převod Transakcí uskutečněných  v 
cizí měně

Firemní karta 11 Vložili jsme více informací o transakcích v cizí měně (b. a d.) 
a přidali jsme ustanovení využívající možnosti odhlášení, jak 
umožněno nařízením (EU) 2019/518 (písm. e).

Odpovědnost za Transakce Firemní karta 12 Vložili jsme novou možnost odpovědnosti: Plná firemní 
odpovědnost; změnili jsme definici „Kombinované 
odpovědnosti“ na společnou a nerozdílnou.

Platba Firemní karta 13 Upravili jsme bod a., aniž bychom změnili význam daného 
ustanovení.

Náhradní karta Firemní karta 15 Vložili jsme nový bod d.
Opakované Transakce Firemní karta 16 Vložili jsme rovněž nový bod d.
Autorizace – Limity Účtů Firemní karta 17 Pro větší transparentnost jsme rozšířili formulaci v bodě c. 
Užívání osobních údajů Firemní karta 18 Aktualizovali jsme jazyk tohoto ustanovení, abychom byli 

více transparentní. Vezměte, prosím, na vědomí, že se jednalo 
pouze o jazykové vylepšení, jelikož jsme žádným způsobem 
nezměnili rozsah ani účely našeho zpracování osobních údajů.

Komunikace s Vámi Firemní karta 20 Vložili jsme body b. a h. Rovněž jsme upřesnili, že 
neinformování nás o změně Vašich kontaktních údajů je 
podstatným porušením Smlouvy.

Reklamace a stížnosti a problémy se 
zakoupeným zbožím a službami

Firemní karta 21 a. a c. Upravili jsme znění bodu a., aniž bychom změnili význam 
daného ustanovení (a). Upřesnili jsme, že stížnost na naši 
službu můžete podat u České národní banky (c).

Omezení Naší odpovědnosti Firemní karta 24 Dále jsme upřesnili omezení naší odpovědnosti (bod b (iii)).
Změny Firemní karta 25 V bodu b. jsme objasnili, že změny našeho Referenčního 

směnného kurzu jsou použitelné okamžitě, stejně jako změny, 
které jsou pro vás zjevně příznivější.

Pozastavení používání Karty Firemní karta 26 Upravili jsme, že můžeme pozastavit používání Vaší karty 
v případě, že nám neposkytnete informace požadované pro 
účely identifikace nebo v případě shody během prověřování 
osob, na které se vztahuje sankční režim (bod a. (iv)). 
Vložili jsme také informace o tom, jak dlouho jsme povinní 
poskytnout vám důkazy o komunikaci mezi námi a Vámi v 
případě ztráty, krádeže nebo zneužití Karty (bod d.).

Porušení povinností Firemní karta 27 Upravili jsme bod d., abychom byli více transparentní stran 
způsobu výpočtu Poplatků za opožděnou úhradu.

Bezkontaktní Transakce a 
Technologie digitální peněženky

Firemní karta 28 Vložili jsme tento nový oddíl zabývající se novými a 
potenciálními funkcemi.

Zrušení Účtu nebo Karty z Naší 
strany

31 V bodu a. jsme upřesnili, že můžeme ukončit Smlouvu v 
případě, že nám neposkytnete informace požadované pro 
účely identifikace nebo v případě shody během prověřování 
osob, na které se vztahuje sankční režim. Rovněž jsme 
upřesnili, co se může stát v případě nepoužívání karty po dobu 
12 měsíců (bod c.).

Důsledky ukončení Smlouvy Firemní karta 32 Vložili jsme nový bod c.
Ochrana prostředků Firemní karta 38 Vložili jsme nový oddíl informující o našich povinnostech 

stran bezpečnosti.
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American Express Europe S.A., with its registered office at Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spain, is registered in Spain with tax identification number A-82628041 and is 
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Summary of key changes relating to the American Express®  
Corporate Programme Terms and Conditions

Change Product Clause No. Details

Fees removed Corporate Card n/a We have removed the fees: (i) for the provision of Statement 
copies; (ii) for Card issuing (iii) fee for Card replacement (iv) 
fee for urgent Card service which will no longer be offered (v) 
for blocking lost/stolen Card (vi) for unjustified claim (vii) for 
PIN reminder (viii) for Card limit change.

Fee added Corporate Card n/a As we are offering new accelerated Card Service, we have 
decided to lower the fee for this service to CZK 900.

Summary of key changes in Guide to Fees and Commissions

Default Corporate Card 27 We have rephrased point d to increase the transparency on 
how we calculate Late Payment Fees.

Contactless and Digital Wallet 
Technology

Corporate Card 28 We have added this new section to properly address new and 
potential functionalities.

We May Close Your Account or 
Cancel Any Card

31 We have clarified in point a that we may terminate the 
agreement in case you not provide us with information 
required for identification purposes or in case of match during 
sanction screening. We have also clarified what may happen in 
case of not using the Card for 12 months (point c.).

Consequences of any termination Corporate Card 32 We have added new point c.
Safeguarding Corporate Card 38 New section added informing about our safeguarding 

obligations.

Shrnutí klíčových změn Všeobecných podmínek pro firemní program 
American Express®
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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 jejím dozorovým 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 Na Příkopě 19, 117 19 Praha, IČ: 00571849, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1184.
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Změna Produkt Bod č. Podrobnosti
Odstraněny následující poplatky Firemní karta není k 

dispozici
Odstranili jsme poplatky: (i) za zaslání kopie výpisu; (ii) za 
vydání Karty; (iii) za vydání Karty v případě ztráty/krádeže, 
nedoručení, poškození, vypršení platnosti; (iv) za expresní 
vydání Karty, což již nově nebude nabízeno; (v) za zablokování 
Karty po nahlášení ztráty/krádeže; (vi) za Neoprávněnou 
reklamaci; (vii) za znovuzaslání PIN; (viii ) za změnu limitu Karty. 

Poplatek přidán Firemní karta není k 
dispozici

Jelikož nabízíme novou  službu akcelerovaného vystavení 
Karty, rozhodli jsme se snížit poplatek za tuto službu na 900 Kč.

Shrnutí klíčových změn v Průvodci poplatky a provizemi
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