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AMERICAN EXPRESS® CORPORATE MEETING CARD

1. Acceptance/Subject Matter of Agreement
This document sets out the terms of use of the American Express 
Corporate Meeting Card. Please read it very carefully and keep it 
for your reference. By submitting a Cardmember Authorisation 
Form (or, if earlier, signing or using the Card), You agree to ensure 
all Cardmembers comply with these Terms of Use. These Terms of 
Use shall be open-ended and form part of our Agreement with You.

2. Definitions
Unless otherwise stated, any definitions used in these Terms of 
Use shall have the same meanings as those set out in the American 
Express Corporate Programme Terms and Conditions.

3. Use of Cards/Codes
a.  When using the Card, the Cardmember acts in his/her capacity as 

your authorised representative and on your behalf.
b. When a Cardmember presents the Card to a Merchant and 

authorises a purchase by either entering the Code or signing for 
the purchase, the Cardmember will be deemed to have consented 
on your behalf that the account we maintain in relation to the 
Card (the “Account”) will be debited for payment. For online, 
telephone or mail order purchases and, any Recurring Charges, the 
Cardmember will be deemed to agree to the transaction on your 
behalf when he/she provides the Card number and related Card/
Account details, uses any other authentication method specified 
by us from time to time, and follows the Merchant’s instructions 
for processing the payment. The Cardmember may also be deemed 
to consent to a transaction on your behalf in any agreement he/
she enters into with a Merchant in which an amount is specified in 
such agreement and the Cardmember has authorised the Merchant 
to debit the Card for the transaction.

c. A Cardmember may also verbally consent or confirm his/her 
agreement to all or part of a Charge directly with us after a Charge 
has been submitted. Neither You nor the Cardmember can cancel 
Charges once they have been authorised.

d. To prevent misuse of the Card, You must ensure that the 
Cardmember:
i) signs the Card in ink as soon as received;
ii) keeps the Card secure at all times;
iii) does not let anyone else use the Card;
iv) retrieves the Card after making a Charge;
v) never gives out Card details, except when using the Card in 

accordance with these Terms of Use; and
vi) checks he/she is in possession of the Card on a regular basis 

and informs You immediately if the Card is lost, stolen or 
misplaced.

e. To protect the Codes (including the PIN), You must instruct the 
Cardmember to:
i) memorise the Code;
ii) destroy our communication informing the Cardmember of

4. Permitted Uses
a. You shall instruct the Cardmember to comply with these Terms 

of Use and with your instructions, policies and procedures when 
using the Card. You may have separate policies and procedures 
that You should ensure the Cardmember is aware of when using 
the Card. Your policies and procedures may hold the Cardmember 
accountable for use or misuse of the Card, including fraudulent 
use of the Card, failure to take reasonable care of the Card, Codes, 
and Card details. You shall procure that the Cardmember consults 
with the Programme Administrator for the Account to find out 
more about your policies and procedures.

b. The Cardmember is the only person who may use the Card. The 
Card is issued solely for the purchase of goods and/or services for 
your business purposes. 

c. The Cardmember may use the Card, subject to any restrictions set 
out in these Terms of Use, to pay for goods and/or services from 

Merchants who accept the Card, except where You have restricted 
use of the Card at a Merchant.

d. If we agree, the Cardmember may also use the Account to obtain 
cash advances at any ATM that accepts the Card.

e. If permitted by the Merchant, the Cardmember may return to the 
Merchant goods or services obtained using the Card and receive 
a credit to the Account.

f. Any termination or expected termination of employment or of any 
other association of the Cardmember with You and the effective 
date of such termination has to be notified to the Programme 
Administrator and us.

5. Cash Advances
a. Participation in the Express Cash Service (or any Cash Advance 

facility), which allows Cardmembers to obtain Cash Advances, is 
permitted for use with the Card if You permit and is governed by our 
Agreement with You. If we agree with You to allow a Cardmember 
to obtain Cash Advances and You enrol the Cardmember in our 
Express Cash Service (or any other Cash Advance facility), then:
i) the Cardmember will only be entitled to withdraw cash for 

your business purposes;
ii) You may, by notification to us, stop the Cardmember from 

using the Express Cash Service (or any other Cash Advance 
facility) at any time and Cash Advances will no longer be 
available to the Cardmember;

iii) You must enrol the Cardmember in the Express Cash Service 
(or any other Cash Advance facility) and obtain a Code to 
access ATMs that accept the Card;

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

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

vi) we reserve the right, without cause and without providing 
any notice to the Cardmember, to terminate access to Cash 
Advances and ATMs, even if the Account is not in default; 

vii) fees apply for Cash Advances and are set out in our Agreement 
with You. The ATM provider may also charge a fee; and

viii) You must ensure the Cardmember complies with any 
instructions You provide to the Cardmember in relation to 
Cash Advances.

6. Statements and Queries
You must instruct the Cardmember to always check each 
Statement for accuracy and to contact us as soon as possible if 
more information about a Charge on any Statement is needed. 
If the Cardmember has a question about or a concern with a 
Statement or any Charge on it, the Cardmember should inform 
us immediately. We will expect this to be within one (1) month 
of receipt of the Statement and if You or the Cardmember do not 
query a Charge that they believe is unauthorised or inaccurate 
within this period, You will be liable for the unauthorised Charge. 
If You fail to contest the accuracy of the Statement or the debit 
entries within such period after the Statement has been made 
available, claims and objections to the debit entries (such as 
for example demands for reimbursement) shall be excluded. If 
we request, You must procure that the Cardmember promptly 
provides us with written confirmation of the question or concern 
and any information we may require that relates to the question 
or concern.
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AMERICAN EXPRESS® CORPORATE MEETING CARD

1. Godkännande av Avtalet/Avtalets Syfte 
Detta dokument innehåller användarvillkor för American 
Express Corporate Meeting Card. Kontohavaren bör läsa igenom 
dokumentet noggrant och spara det för framtida referens. Genom 
att inkomma med ett Ansökningsformulär för Godkännande 
av Kortmedlem (eller, om så skulle ske tidigare, genom att 
signera eller använda Kortet) åtar sig Kontohavaren att tillse 
att alla Kortmedlemmar följer dessa Användarvillkor. Dessa 
Användarvillkor gäller tills vidare på obestämd tid och utgör en 
del av Avtalet mellan Kontohavaren och American Express. 

2. Definitioner 
Om inget annat framgår ska definitionerna som används i 
Användarvillkoren ha samma innebörd som definitionerna i 
American Express Villkor för Företagsbetalningar. 

3. Användning av Kort/Koder
a. När Kortmedlemmen använder Kortet agerar Kortmedlemmen i  

egenskap av Kontohavarens behöriga företrädare och på uppdrag 
av Kontohavaren. 

b. När en Kortmedlem använder Kortet hos en Affärspartner och 
samtycker till ett inköp genom att trycka den relevanta Koden 
eller genom att signera köpet anses Kortmedlemmen ha godkänt 
debitering av det konto som American Express håller för betalning 
med Kortet (”Kontot”) på uppdrag av Kontohavaren. Vid inköp 
via Internet, telefon eller per post och vid Återkommande 
Debiteringar, anses Kortmedlemmen ha godkänt transaktionen 
på uppdrag av Kontohavaren när Kortmedlemmen uppger 
Kortets nummer och annan tillhörande information om 
Kortet/ Kontot, använder någon annan autentiseringsmetod 
som anges av American Express från tid till annan, och 
följer Affärspartnerns instruktioner för att fullfölja köpet.  
Kortmedlemmen anses också ha godkänt en transaktion på 
uppdrag av Kontohavaren när Kortmedlemmen ingår ett avtal 
med Affärspartnern i vilket Kortmedlemmen samtycker till att 
Affärspartnern debiterar Kortet med bestämt belopp;

c. En Kortmedlem kan även i efterhand muntligen samtycka till eller 
bekräfta en överenskommelse avseende en Debitering helt eller 
delvis direkt till American Express. Varken Kontohavaren eller 
Kortmedlemmen kan återkalla godkända Debiteringar. 

d. För att förhindra missbruk av Kortet, måste Kontohavaren tillse att 
Kortmedlemmen:
i) signerar Kortet med bläckpenna omedelbart vid mottagandet; 
ii) alltid förvarar Kortet på ett betryggande sätt; 
iii) inte tillåter att någon annan person använder Kortet; 
iv) ser till att Kortet återlämnas till Kortmedlemmen efter att det 

använts för Debitering; 
v) aldrig lämnar information om Kortet, om det inte sker vid 

användning av Kortet i enlighet med Användarvillkoren; 
vi) regelbundet kontrollerar att Kortet finns i säkert förvar hos 

Kortmedlemmen och omedelbart informerar Kontohavaren 
om Kortet har förlorats, stulits eller förlagts; 

e. För att skydda Koderna (inklusive PIN-koden), måste Kontohavaren 
instruera Kortmedlemmen att:
i) memorera Koden; 
ii) i förekommande fall förstöra meddelanden till Kortmedlemmen 

från American Express som innehåller Koden; 
iii) inte skriva Koden på Kortet; 
iv) inte förvara uppgift om Koden i närheten av Kortet eller i närheten 

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

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

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

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

4. Tillåten Användning
a. Kontohavaren ska instruera Kortmedlemmar att följa 

Användarvillkoren och Kontohavarens instruktioner, riktlinjer 
och rutiner vid användning av Kortet. Kontohavaren kan 
ha egna riktlinjer och rutiner som Kontohavaren bör tillse 
att Kortmedlemmen känner till vid användning av Kortet. 
Kontohavarens riktlinjer och rutiner kan göra Kortmedlem ansvarig 
för användning eller missbruk av Kortet, inklusive bedräglig 
användning av Kortet, eller oaktsamhet avseende Kortet, Koder 
eller Kortuppgifter. Kontohavaren ska tillse att Kortmedlemmar 
kan vända sig till Programadministratören för Kontot för att få 
veta mer om Kontohavarens riktlinjer och rutiner. 

b. Kortet är personligt och får endast användas av Kortmedlemmen i 
syfte att betala för Kontohavarens affärsrelaterade utgifter för varor 
och/eller tjänster i enlighet med Kontohavarens instruktioner och 
riktlinjer. 

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

d. Kontot kan också, om American Express medger detta, användas för 
Kontantuttag i uttagsautomater som accepterar Kortet. 

e. Om Affärspartnern tillåter det kan varor och/eller tjänster som 
debiteras ett kort lämnas tillbaka till Affärspartnern mot 
kreditering av Kontot. 

f. Uppsägning eller förväntad uppsägning av anställning eller 
andra relationer mellan Kortmedlemmen och Kontohavaren 
och ikraftträdandet av sådan uppsägning måste meddelas 
Programadministratören och American Express.

5. Kontantuttag
a. Deltagande i Express Cash Service (eller annat system för 

Kontantuttag), vilket gör det möjligt för Kortmedlemmar att 
göra Kontantuttag med Kortet, förutsätter Kontohavarens 
godkännande och regleras av Avtalet. Om American Express 
tillåter att Kontohavaren gör Kontantuttag och Kontohavaren 
ansluter Kortmedlemmar till Express Cash Service (eller annat 
system för Kontantuttag) gäller följande: 
i) Kortmedlemmen kan endast ta ut kontanter för Kontohavarens 

affärsrelaterade syften; 
ii) Kontohavaren kan när som helst förhindra en Kortmedlem 

att använda Express Cash Service (eller annat system för 
Kontantuttag) genom meddelande till American Express, 
varvid Kontantuttag inte längre kommer att vara tillgängligt 
för Kortmedlemmen; 

iii) Kontohavaren måste registrera Kortmedlemmen för Express Cash 
Service (eller annat system för Kontantuttag) och erhålla en 
Kod för att få tillgång till uttagsautomater som accepterar 
Kortet; 

iv) American Express kan tillämpa olika limiter och begränsningar 
avseende Kontantuttag, såsom ett lägsta och högsta belopp 
för varje transaktion, dag eller period för Kontoutdrag eller 
genom andra begränsningar; 

v) De finansiella institut och operatörer av uttagsautomater som 
deltar i transaktionen kan också tillämpa egna limiter och 
begränsningar avseende Kontantuttag, såsom begränsningar 
avseende antal Kontantuttag, belopp per Kontantuttag och 
åtkomst till uttagsautomater eller de tjänster som erbjuds 
genom uttagsautomater; 
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7. Online Account Service Terms and Conditions
a. If the Cardmember is enrolled in our Online Account Service the 

Cardmember may access the service via our website, using the 
Security Information. 

b. The Security Information is confidential and You must ensure it is 
kept strictly confidential and is not shared with any other person 
or recorded in an insecure location accessible to anyone else. We 
are not responsible for any misuse of the Online Account Service 
or for any disclosure of confidential information by us where the 
Cardmember has failed to take reasonable precautions to maintain 
the Security Information.

c. You will instruct the Cardmember to access his/her online 
Statements regularly. Each online Statement is kept available 
online for three (3) months. The Cardmember can print out 
Statement data and/or keep a permanent copy on a data carrier.

8. Loss, Theft and Misuse
a. You shall instruct the Cardmembers to immediately inform the 

Programme Administrator if the Cardmember has reason to 
assume that: 
i) a Card is lost or stolen;
ii) a Replacement Card has not been received by the Cardmember;
iii) a Code becomes known by a third party;
iv) there is suspicion that a Card or Account is being misused or 

a transaction is unauthorised; or 
v) there is suspicion that a transaction has been processed incorrectly.

b. If a lost or stolen Card (if issued in physical form) is subsequently 
retrieved, or if we renew a Card with a new Card on the same 
Account, the Cardmember may not use the lost, stolen or expired 
Card. The Replacement Card must be used instead. You must 
ensure that the Cardmember reports the retrieval of the Card 
immediately to us, and must cut the retrieved Card in two or 
otherwise destroy it.

c. You must ensure that the Cardmember gives us all the information 
in possession of the Cardmember as to the circumstances of any 
loss, theft or misuse of the Card. We may disclose to relevant 
third parties any information that we consider relevant to any 
investigation.

9. Communicating with the Cardmember
a. We may communicate with Cardmembers by electronic means 

any Communications for our products and services, under the 
Corporate Meeting Card Programme, and all such Communications 
will be considered to have been provided in writing.

b. We may send the Statement and any other Communication 
(including changes to these Terms of Use) in local language or 
in English, by post, e-mail, SMS, insertion of the relevant note 
in the Statement (or Statement insert) or via the Online Account 
Service or through links on webpages accessible via the Online 
Account Service or any combination of these and You will 
instruct Cardmembers to access all such Statements and other 
Communications.

c. All electronic Communications that we make available including a 
Statement will be deemed to be received on the day that we send 
the notification e-mail and/or post the electronic Communication 
online even if the Cardmember does not access the electronic 
Communication that day.

d. You will instruct the Cardmember to keep us up to date with his/ 
her name, e-mail addresses, postal mailing address and phone 
numbers and other contact details for delivering Communications 
under this Agreement. We shall not be responsible for any fees or 
charges or any other damage suffered by the Cardmember and/or 
You, if You fail to instruct Cardmembers to keep us up to date or if 
Cardmembers fail to tell us about changed information.

10. No Enrolment in the Membership Rewards® Programme
Cardmembers are ineligible for enrolment in the Membership 
Rewards Programme.

11. Contactless and Digital Wallet Technology
Cards may be equipped to enable contactless payments. 
Contactless payments enable Cardmembers to incur Charges by 
simply holding the Card against a card reader without having 
the Card swiped or imprinted. We may deactivate contactless 
payments at any time. We may permit Cardmembers to use mobile 
or other digital wallet technology (provided by a third party or 
by any of our Affiliates) to request Charges. Use of the digital 
wallet technology may be subject to further terms of use, but 
this Agreement still applies to any Charges Cardmembers request 
using such technology.
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE MEETING CARD

vi) American Express förbehåller sig rätten att avsluta 
Kortmedlemmens tillgång till uttagsautomater utan anledning 
och utan föregående meddelande till Kortmedlemmen, även 
om det inte föreligger något avtalsbrott avseende Kontot; 

vii) De avgifter som tillämpas för Kontantuttag framgår av Avtalet. 
Operatören av uttagsautomaten kan också komma att ta ut 
en avgift; och 

viii) Kontohavaren måste tillse att Kortmedlemmen följer alla de 
eventuella ytterligare instruktioner avseende Kontantuttag 
som Kontohavaren meddelar Kortmedlemmen.  

6. Kontoutdrag och fakturafrågor
Kontohavaren måste instruera Kortmedlemmen att alltid 
kontrollera Kontoutdraget och kontakta American Express 
snarast möjligt vid behov av ytterligare information om en 
Debitering eller ett Kontoutdrag. Vid frågor eller klagomål 
avseende en viss Debitering eller avseende Kontoutdraget ska  
American Express meddelas omedelbart och senast inom 
en (1) månad från det datum Kontoutdraget mottagits. Om 
Kortmedlemmen eller Kontohavaren inte reklamerar en Debitering 
som anses vara obehörigt eller felaktigt utförd inom ovan angivna 
period blir Kontohavaren betalningsansvarig för den ej godkända 
Debiteringen. Om Kontohavaren inte bestrider Kontoutdragets 
riktighet eller aktuella debetposter inom ovan angiven period 
efter det att Kontoutdraget gjorts tillgängligt, kan invändningar 
och krav med anledning av debetposterna (exempelvis krav 
på återbetalning) inte göras gällande. På American Express 
begäran måste Kontohavaren se till att Kortmedlem skyndsamt 
tillhandahåller American Express en skriftlig bekräftelse avseende 
frågan eller klagomålet och annan information som har samband 
med frågan eller klagomålet.  

7. Villkor för Mitt Konto Online
a. Kortmedlem som är registrerad för Mitt Konto Online kan få tillgång 

till tjänsten via American Express webbplats genom att använda 
Säkerhetsinformationen. 

b. Säkerhetsinformationen är konfidentiell och Kontohavaren måste 
tillse att den inte avslöjas för någon annan eller förvaras på en 
osäker plats som är tillgänglig för annan. American Express 
ansvarar inte för missbruk av Mitt Konto Online eller för avslöjande 
av konfidentiell information från American Express sida om 
Kortmedlem har underlåtit att vidta skäliga försiktighetsåtgärder 
för att skydda Säkerhetsinformationen.

c. Kontoinnehavare ska instruera Kortmedlem att kontrollera sin 
Kontoutdrag regelbundet. Varje Kontoutdrag online finns 
tillgängligt under 3 (tre) månader. Kortmedlem kan skriva ut 
Kontoutdraget eller spara detta på datamedia.  

8. Förlust, stöld och missbruk
a. Kontohavaren ska instruera Kortmedlemmar att omedelbart 

informera Programadministratören om Kortmedlemmen har 
anledning att tro att:
i) ett Kort har förlorats eller stulits; 
ii) ett Ersättningskort inte har kommit fram; 
iii) tredje man har fått tillgång till en Kod; 
iv) misstanke föreligger om att ett Kort eller Konto missbrukas eller 

att en transaktion har skett obehörigen; eller 
v) misstanke föreligger om att en transaktion har behandlats felaktigt.  

b. Om ett förlorat eller stulet Kort (som utfärdats i fysisk form) senare 
återfinns, eller om American Express förnyar ett Kort med ett 
nytt Kort för samma Konto, får Kortmedlemmen inte använda 
det förlorade, stulna eller utgångna Kortet. Ersättningskortet ska 
användas istället. Kontohavaren ska tillse att Kortmedlemmen 
omedelbart meddelar American Express om ett Kort har återfunnits 
samt klippa det återfunna Kortet i två delar eller förstöra det på 
annat sätt. 

c. Kontohavaren ska tillse att Kortmedlemmen tillhandahåller 
American Express all den information som Kortmedlemmen har 
om omständigheter kring förlusten, stölden eller missbruket av 
Kortet. American Express kan komma att avslöja information av 
betydelse för utredningen för relevanta tredje män. 

9. Meddelanden till Kortmedlemmar
a. American Express har rätt att skicka Meddelanden om sina produkter 

och tjänster enligt Corporate Meeting Card-programmet till 
Kortmedlemmar i elektronisk form. Sådana Meddelande anses 
ha tillgängliggjorts skriftligen. 

b. American Express har rätt att skicka Kontoutdrag och andra 
Meddelanden (inklusive ändringar av dessa Användarvillkor) på 
svenska eller på engelska, per post, e-post, SMS, genom att det 
anges på Kontoutdrag (eller i bilaga till Kontoutdrag) eller via Mitt 
Konto Online eller via länkar på webbsidor som är tillgängliga 
genom Mitt Konto Online, eller genom en kombination av dessa. 
Kontohavaren ska instruera Kortmedlemmar att ta del av samtliga 
sådana Kontoutdrag och andra Meddelanden. 

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

d. Kontohavaren ska instruera Kortmedlemmen att hålla American 
Express uppdaterad om sitt namn, e-postadress, postadress, 
telefonnummer och andra kontaktuppgifter för leverans av 
Meddelanden i enlighet med Avtalet. American Express ansvarar 
inte för eventuella avgifter eller annan skada som Kortmedlem 
och/eller Kontohavaren åsamkas på grund av att Kontohavaren 
inte instruerar Kortmedlemmar att hålla American Express 
uppdaterad om sina kontaktuppgifter eller på grund av att 
Kortmedlemmar inte meddelar American Express om förändringar 
av kontaktuppgifterna. 

10. Ingen anslutning till Membership Rewards® Program
Kortmedlemmar kvalificerar sig inte för anslutning till 
lojalitetsprogrammet Membership Rewards® Program.

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