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AMERICAN EXPRESS® CORPORATE PURCHASING CARD/ACCOUNT

Användarvillkor för Corporate Purchasing Card och Corporate Purchasing Account
1. Acceptans
Detta dokument innehåller användarvillkor för Corporate Purchasing
Card och Corporate Purchasing Account. Kontohavaren bör läsa igenom
dokumentet noggrant och bevara det för framtida referens. Genom att
inkomma med ett Formulär för Godkända Användare (eller, om så skulle
ske tidigare, genom att signera eller använda Corporate Purchasing Card
eller Corporate Purchasing Account) åtar sig Kontohavaren att tillse att
Godkända Användare 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 inte annat framgår ska definitionerna som används i Användarvillkoren
ha samma innebörd som definitionerna i American Express Villkor för
Företagsbetalningar. Om Användarvillkoren och American Express Villkor
för Företagsbestämmelser inte stämmer överens ska Användarvillkoren
ha företräde.
3. Användning av Kort/Koder
a. Endast en Godkänd Användare får använda Kortet. Den Godkända
Användaren får inte tillåta någon annan, som inte också är Godkänd
Användare för samma Kort, att använda Kortet eller Kontot.
b. American Express kan komma att utfärda ett Kort i den Godkända
Användares namn.
c. American Express och Kontohavaren kan komma överens om att begränsa
antalet Affärspartners där Kortet kan användas eller införa begränsningar
för användning av Kortet eller Kontot, inklusive, men inte begränsat till,
begränsningar beträffande enskilda Debiteringar, utgifter med Kortet
eller Kontot under en bestämd period, eller det sammanlagda utestående
beloppet avseende Debiteringar på ett Kort eller Kontot hänförligt till
Corporate Purchasing Card-programmet. Kontohavaren ska se till att
Godkända Användare vänder sig till Programadministratören för att få
veta mer om tillämpliga begränsningar för Kortet eller Kortkontot.
d. När en Godkänd Användare använder ett Corporate Purchasing Card
hos en Affärspartner och samtycker till ett inköp genom att trycka den
relevanta Koden eller genom att signera köpet, anses den Godkända
Användaren ha godkänt debitering av Kortkontot för betalning på
uppdrag av Kontohavaren. Vid inköp via Internet, telefon, per post eller
vid Återkommande Debiteringar eller vid någon annan form av betalning
där kortet inte visas upp fysiskt för Affärspartnern, anses den Godkända
Användaren ha godkänt transaktionen på uppdrag av Kontohavaren
när den Godkända Användaren uppger Kortets nummer och annan
tillhörande information om Kortet och Kortkontot, använder någon
annan autentiseringsmetod som anges av American Express från tid till
annan, och följer Affärspartnerns instruktioner för att fullfölja köpet.
Om transaktionsbeloppet inte är känt när den Godkända Användaren
godkänner det, ansvarar Kontohavaren för hela det belopp som Debiteras.
Varken Kontohavaren eller Godkända Användare kan återkalla godkända
Debiteringar.
4. Tillåten Användning
a. Kontohavaren ska instruera Godkända Användare 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 den Godkända Användaren känner till
vid användning av Kortet. Kontohavarens riktlinjer och rutiner kan göra
en Godkänd Användare ansvarig för användning eller missbruk av Kortet,
inklusive bedräglig användning av Kortet, eller oaktsamhet avseende
Kortet, Koder eller Kortuppgifter. Kontohavaren ska tillse att Godkända
Användare vänder sig till Programadministratören för Kortkontot för att
få veta mer om Kontohavarens riktlinjer och rutiner.
b. Kontohavaren ska till se att Kortet endast används av Godkända Användare
för att betala för Kontohavarens affärsrelaterade, dagliga utgifter för varor
och/eller tjänster och att Godkända Användare inte använder kortet för
att köpa varor för återförsäljning.
c. Uppsägning eller förväntad uppsägning av anställning eller andra relationer
mellan Godkända Användare och Kontohavaren och ikraftträdandet
av sådan uppsägning måste meddelas Program-administratören och
American Express.

5. Kontoutdrag och fakturafrågor
a. Kontohavaren måste tillse att Godkända Användare omedelbart meddelar
American Express om den Godkända Användaren har frågor avseende
en viss Debitering eller information i ett Kontoutdrag eller avseende en
saknad kreditering i ett Kontoutdrag. Kontohavaren eller den Godkända
Användaren måste framföra klagomål avseende en obehörigt eller
felaktigt utförd Debitering eller saknad kreditering i ett Kontoutdrag inom
en (1) månad från Kontoutdragets datum. Om Kontohavaren inte bestrider
Kontoutdragets riktighet eller aktuella debetposter inom ovan angiven
period efter 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
skyndsamt tillhandahålla, eller se till att Godkänd Användare skyndsamt
tillhandahåller, American Express en skriftlig bekräftelse avseende frågan
eller klagomålet.
b. Kontohavaren skall instruera Godkända Användare att hålla American
Express uppdaterad av deras namn, e-postadress, hemadress och
telefonnummer Kontohavaren måste tillse att Godkända Användare
omedelbart meddelar American Express om ändringar av deras
kontaktuppgifter. American Express ansvarar inte för de extra kostnader
(räntor, inkassokostnader) eller annan skada som åsamkas Kontohavaren,
om Kontohavaren underlåter att tillse att Godkända Användare informerar
American Express om förändrade kontaktuppgifter.
c. Om American Express låter Kontohavaren få tillgång till Kontoutdrag via
Online Service och Kontohavaren har angett att en Godkänd Användare
har rätt till sådan information, kommer den Godkända Användaren
att tilldelas ett användar-ID och ett lösenord (Säkerhetsinformation).
Säkerhetsinformationen är konfidentiell och personlig för den Godkända
Användaren. Kontohavaren ska instruera den Godkända Användaren att
inte låta andra personer få tillgång till Online Service genom användande
av Säkerhetsinformationen.
6. Förhindrande av förlust, stöld och missbruk av kort
a. Kontohavaren ska tillse att Godkända Användare förvarar Kort (som
utfärdats i fysisk form), Koder och alla Kortuppgifter säkert och
konfidentiellt. Kontohavaren ska instruera den Godkända Användaren att
inte ge tredje man tillgång till dessa, förutom anställda hos Kontohavaren
som den Godkända Användaren har säkerställt hos Kontohavaren att de
är Godkända Användare av samma Kortkonto. Kontohavaren ska tillse
att den Godkända Användaren följer American Express instruktioner om
användande av Kortkonto, Kort och Kortuppgifter.
b. Kontohavaren ska instruera Godkända Användare att omedelbart
informera Programadministratören om den Godkända Användaren 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 Kortkonto missbrukas eller
att en transaktion har skett obehörigen; eller
v) misstanke föreligger om att en transaktion har behandlats felaktigt.
c. Om ett förlorat eller stulet Kort (som utfärdats i fysik form) senare återfinns
eller om American Express förnyar ett Kort med ett nytt Kort för samma
Kortkonto, får den Godkända Användaren inte använda det förlorade,
stulna eller utgångna Kortet. Ersättningskortet ska användas istället.
Kontohavaren ska tillse att Godkända Användare omedelbart meddelar
American Express om ett Kort återfinns samt klippa det återfunna Kortet
i två delar eller förstöra det på annat sätt.
d. Kontohavaren ska tillse att den Godkända Användaren tillhandahåller
American Express all den information som den Godkända Användaren
har om omständigheter kring förlusten, stölden eller missbruket av Kortet.
American Express kan komma att avslöja information av betydelse för
utredningen för relevanta utredande myndigheter.
7. Kontantuttag
Kortet eller Kontot kan inte användas för Kontantuttag.
8. Ingen anslutning till Membership Rewards® program
Godkända Användare kvalificerar sig inte för anslutning till lojalitetsprogrammet Membership Rewards® Program.
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9. Kontaktlös- och digital plånboksteknik
Corporate Purchasing Card kan vara utrustat för att möjliggöra kontaktlösa
betalningar. Kontaktlösa betalningar gör det möjligt för Godkänd
Användare 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 Godkänd Användare 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
Godkänd Användare genomför med hjälp av sådan teknik.

