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Summary of key changes relating to the American Express®  
Corporate Cardmember Framework Agreement. 

Change Product Clause No. Details
Acceptance / Subject Matter of the 
Agreement

Corporate Card 1 We have changed the title of this section and defined the 
document as 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” and “Act” (replacing the definition 
of “Pft”), definition of “Guide to Fees and Commissions” 
replaces the definition of “Fees and Commissions”.

Use of the Card Corporate Card 3 We have rephrased the wording in points a.(iii), (v), b and d. (v). 
We have removed point e.

Permitted uses Corporate Card 4 We have rephrased point c concerning Cash Advances.
Cash Advances Corporate Card 6 We have extended the wording to make it more transparent 

and we have clarified that you are jointly and severally liable 
with your Company for Cash Advances.

Statement and Queries Corporate Card 7 We have rephrased point a as well as added new wording in 
point e.

Online Statement Service Corporate Card 8 We have rephrased the wording in point a to make it more 
transparent, in point h we have added last sentence and there 
is a new wording in point k.

Fees Corporate Card 9 We have removed the fees: (i) for the provision of Statement 
copies; (ii) for express card production (iii) for rejected direct 
debit (iv) for Card replacement where there has been an 
amendment of the service features initiated by Company  
and/or where the name on the Card is to be amended at the 
request of the Cardmember. We have a new 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 removed individual liability option. We have clarified 
that you are jointly and severally liable with your Company for 
Cash Advances.

Replacement Cards Corporate Card 15 We have added new point d.
Recurring Charges Corporate Card 16 In point a. we have removed last sentence. In point d) we have 

removed last sentence.
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 h.
Complaints Corporate Card 21 c We have clarified how long it takes to deal with the complaint 

and that we do not use ADR for resolving complaints with our 
clients.

Limitation of our Liability Corporate Card 24 We have rephrased wording of this section.
Changes Corporate Card 25 We have clarified in point b that changes of clearly more 

favourable to you are applicable immediately as well as you 
may terminate the agreement if you do not want to accept 
changes.
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Módosítás Termék Pont száma Részletek
A Szerződés elfogadása / tárgya Vállalati Kártya 1 Ezen pont címét megváltoztattuk, a dokumentumot pedig 

átneveztük Szerződési Feltételekre, valamint tisztáztuk, hogy 
ez egy vállalati termék, ezért az Önnel való kapcsolatunk nem 
minősül fogyasztói szerződésnek.

Meghatározások Vállalati Kártya 2 Átfogalmaztuk a  „Szerződés” és a „Vállalati Kapcsolattartó” 
meghatározását, bevezettük a „Digitális Pénztárca 
Technológia” és a „Törvény” fogalmát (az utóbbit a „Pft” 
definíciója helyett), a „Díjjegyzék” fogalma helyett pedig 
bevezettük a „Díjakról és Jutalékokról szóló Tájékoztató” 
fogalmát.

A Kártya használata Vállalati Kártya 3 Az a. (iii), (v), b. és d. (v) pontokat átfogalmaztuk. 
Eltávolítottuk az e. pontot.

Engedélyezett használat Vállalati Kártya 4 A Készpénzfelvételt érintő c. pontot átfogalmaztuk.
Készpénzfelvétel Vállalati Kártya 6 Kibővítettük a szöveget az átláthatóság növelése érdekében, 

valamint tisztáztuk, hogy az Ön Készpénzfelvételt illető 
felelőssége  egyetemleges a Társasággal.

Számlakivonatok és panaszok Vállalati Kártya 7 Átfogalmaztuk az a. pontot, valamint új szövegrészt adtunk az 
e. ponthoz.

Online Számlakivonat Szolgáltatás Vállalati Kártya 8 Átfogalmaztuk az a. pontot az átláthatóság növelése 
érdekében, a h. pont végéhez hozzáadtunk egy utolsó 
mondatot, és a k. pontban is változott a megfogalmazás.

Díjak Vállalati Kártya 9 Eltávolítottuk a következő díjakat: (i) a Számlakivonat-másolat 
rendelkezésre bocsátásának díját; (ii) a sürgősségi Kártya-
előállítási díjat, (iii) a visszautasított csoportos beszedés díját, 
(iv) a Pótkártya díját a szolgáltatás jellemzőinek a Társaság 
által kezdeményezett módosítása esetén és/vagy a Kártyán 
található név a Kártyabirtokos kérésére történő módosítása 
esetén. Új díjat számolunk fel a gyorsított kártyakibocsátási 
eljárásért, amelyről már értesítettük Vállalati Kapcsolattartóját. 
Ezen változások mindegyikét a leírtaknak megfelelően 
rögzítettük a Díjakról és Jutalékokról szóló Tájékoztatóban. 
Egy új e. pontot is hozzáadtunk.

Terhelések külföldi pénznemben Vállalati Kártya 11 A külföldi pénznemben történő terhelések visszatérítésével 
kapcsolatos információkat bővítettük (b. és d. pontok), 
illetve elhelyeztünk egy utalást a 2019/518 (EU) európai uniós 
rendelet szerinti kivétel alkalmazására (e. pont).

Felelősség a Terhelésekért Vállalati Kártya 12 Megszüntettük az egyéni felelősségi formát. Tisztáztuk, hogy 
az Ön Készpénzfelvételekért való felelőssége egyetemleges a 
Társasággal.

Pótkártyák Vállalati Kártya 15 Egy új d. pontot is hozzáadtunk.
Rendszeresen Ismétlődő Terhelések Vállalati Kártya 16 Az a. pont utolsó mondatát eltávolítottuk. Az d. pont utolsó 

mondatát eltávolítottuk.
Személyes adatok felhasználása Vállalati Kártya 18 Módosítottuk a szöveget az érthetőbb megfogalmazás 

érdekében. A módosítások csak a megfogalmazást érintik, de 
nem változik a társaságunk által végzett adatkezelés célja vagy 
terjedelme.

Kapcsolattartás Vállalati Kártya 20 Hozzáadtuk a h. pontot.
Panaszkezelés Vállalati Kártya 21 c Tisztáztuk, hogy mennyi időt vesz igénybe a panaszkezelés, 

valamint, hogy az ügyfeleink panaszos ügyeinek megoldása 
során nem alkalmazunk alternatív vitarendezési eljárásokat. 

Felelősségkorlátozás Vállalati Kártya 24 Átfogalmaztuk a pont nyelvezetét.
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Summary of key changes relating to the American Express®  
Corporate Cardmember Framework Agreement. 

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).

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

We May Close Your Account or 
Cancel Any Card

Corporate Card 31 We have clarified in point a that we may terminate the 
Agreement in case you do not provide us with information 
required for identification purposes or in case of match during 
sanction screening. 

Consequences of any termination Corporate Card 32 We have rephrased point c.
Your Information Right and that of 
Your Company

Corporate Card 33 This section has been removed.

Safeguarding Corporate Card 38 New section added informing about our safeguarding 
obligations.

Summary of changes in Guide to Fees and Commissions
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 express card production (iii) for rejected direct 
debit (iv) for Card replacement where there has been an 
amendment of the service features initiated by Company  
and/or where the name on the Card is to be amended at the 
request of the Cardmember.

Fee added Corporate Card n/a As we are offering new accelerated Card Service, we 
have included the relevant fee into the Guide to Fees and 
Commissions.
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Módosítások Vállalati Kártya 25 A b. pontban tisztáztuk, hogy az Ön számára egyértelműen 
kedvező változások azonnal életbe lépnek, valamint Ön 
bármikor felmondhatja a Szerződést, ha nem szeretné 
elfogadni a változásokat.

Felfüggesztés Vállalati Kártya 26 Belefoglaltuk azt az információt, amely szerint a Kártyát 
felfüggeszthetjük, amennyiben Ön nem adja meg az 
azonosításhoz szükséges adatokat, illetve abban az esetben  
is, ha Ön találatként jelenik meg szankciós szűrés során  
(a. (iv) pont). Arra is kitértünk, hogy meddig vagyunk 
kötelesek bizonyítékot biztosítani a közöttünk és Ön között 
zajló kommunikációról a Kártya elvesztése, ellopása vagy az 
azzal elkövetett visszaélés esetén (d. pont).

Szerződésszegés Vállalati Kártya 27 Átfogalmaztuk a d. pontot a Késedelmi díj kiszámításával 
kapcsolatos átláthatóság növelése érdekében.

Társaságunk Számla 
megszüntetéséhez és Kártya 
bevonásához való joga

Vállalati Kártya 31 Az a. pontban tisztáztuk, hogy felmondhatjuk a Szerződést, 
amennyiben Ön nem adja meg az azonosításhoz szükséges 
adatokat, illetve abban az esetben is, ha Ön találatként jelenik 
meg egy szankciós szűrés során. 

A Szerződés megszűnésének 
következményei

Vállalati Kártya 32 Átfogalmaztuk a c. pontot.

Az Ön és a Társaság tájékoztatáshoz 
való joga

Vállalati Kártya 33 Ezt a szakaszt eltávolítottuk.

Pénzeszközök védelme Vállalati Kártya 38 Új pontot adtunk hozzá a pénzeszközök védelmére vonatkozó 
kötelezettségekről.

A Díjakról és Jutalékokról szóló Tájékoztató módosításainak összegzése
Módosítás Termék Pont száma Részletek
Törölt díjak Vállalati Kártya Töröltük a következő díjakat: (i) a Számlakivonat-másolat 

rendelkezésre bocsátásának díját; (ii) a sürgősségi Kártya-
előállítási díjat, (iii) a visszautasított csoportos beszedés díját, 
(iv) a Pótkártya díját a szolgáltatás jellemzőinek a Társaság 
által kezdeményezett módosítása esetén és/vagy a Kártyán 
található név a Kártyabirtokos kérésére történő módosítása 
esetén.

Bevezetett díjak Vállalati Kártya Mivel mostantól a gyorsított kártyakibocsátási eljárás 
Kártyaszolgáltatásunk is elérhető, ezért a Díjakról és 
Jutalékokról szóló Tájékoztatóba is belefoglaltuk annak 
vonatkozó költségeit.
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