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1. Akceptacja / Przedmiot Umowy 
Niniejszy dokument „Warunki dla Posiadaczy Kart” („Warunki”), 
Formularz Wniosku oraz Tabela Opłat i Prowizji, określają warunki 
korzystania z Karty przez Posiadacza Karty. Należy uważnie zapoznać 
się z tymi dokumentami i zachować je do wglądu w przyszłości. 
Składając Formularz Wniosku (lub podpisując Kartę i korzystając z niej, 
o ile nastąpi to wcześniej), Posiadacz Karty akceptuje warunki Umowy. 

Posiadacz Karty ma prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 
(czternastu) dni od dnia otrzymania Karty, chyba że dokonał 
jakiejkolwiek transakcji Kartą. Posiadacz Karty może odstąpić od 
Umowy poprzez wystosowanie do American Express, pisemnego 
oświadczenia o zamiarze odstąpienia od Umowy, w którym podane 
będzie imię i nazwisko Posiadacza Karty i jego adres. W przypadku 
odstąpienia przez Posiadacza Karty od Umowy American Express 
zwróci Posiadaczowi Karty pobrane opłaty pomniejszone o poniesione 
przez American Express koszty wydania Karty. Jeżeli Posiadacz Karty 
nie wykona w powyższym terminie prawa do odstąpienia od Umowy 
prawo to przestanie mu przysługiwać.

W przypadku wprowadzenia przez American Express jakichkolwiek 
zmian do Umowy uznaje się, że Posiadacz Karty zaakceptował te 
zmiany, z zastrzeżeniem punktu Umowy zatytułowanego „Zmiany 
Umowy”. Karta American Express wydana Posiadaczowi Karty jest kartą 
korporacyjną, a Umowa została zawarta na podstawie umowy ramowej 
zawartej przez American Express z Firmą Posiadacza Karty i dlatego 
jest bezpośrednio i wyłącznie związana z aktywnością zawodową 
Posiadacza Karty. Tym samym status Posiadacza Karty na gruncie 
Umowy nie jest statusem konsumenckim. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony oraz będzie obowiązywać 
do czasu jej rozwiązania przez Posiadacza Karty lub przez American 
Express na zasadach wskazanych w Umowie. 

Posiadacz Karty może zażądać wydania dodatkowej kopii Umowy 
(w  formie wydruku lub zapisanej na innym trwałym nośniku), 
bez konieczności ponoszenia opłat, w dowolnym czasie w okresie 
obowiązywania niniejszej Umowy. Jeżeli Posiadacz Karty wystąpi 
z odpowiednim wnioskiem, American Express może udostępnić 
dodatkowe kopie za pośrednictwem Administratora Programu. 

Niniejsza Umowa została zawarta w języku polskim i/lub angielskim. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wersja 
polska będzie miała znaczenie rozstrzygające. Wszelka komunikacja 
między Posiadaczem Karty a American Express dotycząca Umowy, 
w tym aneksy lub przyszłe zmiany, będą sporządzane w języku polskim 
lub angielskim. 

2. Definicje
W niniejszych Warunkach:
„Administrator Programu” oznacza osobę wyznaczoną przez Firmę 
Posiadacza Karty do działania w jej imieniu w zakresie: 

i) administrowania programem Karty Korporacyjnej American 
Express; 

ii) komunikowania się z American Express w związku z Rachunkami 
Karty Korporacyjnej, w tym w związku z Rachunkiem Posiadacza 
Karty, oraz 

iii) przekazywania Posiadaczowi Karty określonych informacji, 
których American Express udziela w  związku z  Kartą 
i  Rachunkiem Posiadacza Karty, w  sposób przewidziany 
w Umowie, który ma także upoważnienie do działania w imieniu 
Posiadacza Karty.

„American Express” oznacza firmę American Express Europe 
S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, 
adres e-mail: kartapln@aexp.com, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000733504, NIP: 1070041140, REGON 380471469 będącą 
oddziałem American Express Europe S.A. (z siedzibą pod adresem: 
Avenida Partenón 12-14, 28042 Madryt, Hiszpania), wpisanej do rejestru 
w Hiszpanii prowadzonego przez Registro Mercantil de la Provincia 
de Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 pod numerem 
A-82628041. American Express Europe S.A. jest upoważnione przez 
Banco de España (numer ref. 6.837) do świadczenia usług płatniczych. 
Określenie „American Express” obejmuje następców prawnych 
i cesjonariuszy American Express.
„Firma Posiadacza Karty” oznacza spółkę lub firmę, z którą American 
Express podpisało umowę dotyczącą wydania Karty oraz która 
upoważniła Posiadacza Karty do dokonywania z wykorzystaniem Karty 
wydatków związanych z działalnością gospodarczą Firmy Posiadacza 
Karty.
„Formularz Wniosku” oznacza formularz wniosku o utworzenie 
Rachunku, wypełniony przez Posiadacza Karty.
„Informacje Zabezpieczające” oznaczają identyfikator i związane z nim 
hasło użytkownika lub inne określone przez American Express metody 
uwierzytelniające stosowane w celu umożliwienia Posiadaczowi Karty 
korzystania z Usługi Wyciąg On-line.
„Karta” oznacza Kartę Korporacyjną American Express lub inne 
urządzenie umożliwiające dostęp do Rachunku, wydane przez American 
Express w celu umożliwienia dostępu do Rachunku Posiadacza Karty 
na potrzeby dokonywania zakupu towarów lub usług w związku 
z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Firmę Posiadacza Karty.
„Karta Zastępcza” oznacza kartę wydaną przez American Express 
Posiadaczowi Karty w celu zastąpienia lub odnowienia Karty.
„Kod (Kody)” oznacza każdy z osobistych numerów identyfikacyjnych 
(PIN) Posiadacza Karty, kod telefoniczny (kody telefoniczne), hasła 
dostępu w  trybie on-line oraz wszystkie inne kody lub metody 
uwierzytelniania określane przez nas w celu umożliwienia korzystania 
przez Posiadacza Karty z Rachunku Posiadacza Karty.
„Komunikaty” oznaczają Wyciągi, zawiadomienia (w tym zmiany do 
Umowy), wiadomości serwisowe, ujawnione informacje, dodatkowe 
kopie Umowy, (o ile złożony zostanie wniosek o ich wydanie) oraz 
inne komunikaty.
„Obciążenia” oznaczają wszystkie płatności dokonywane 
z  wykorzystaniem Karty lub transakcje zaksięgowane w  ciężar 
Rachunku Posiadacza Karty na innej podstawie, w tym Wypłaty 
Gotówkowe (o ile zostały uzgodnione pomiędzy American Express 
a Firmą Posiadacza Karty), kwoty wynikające z zakupów, opłaty, 
prowizje, odsetki, podatki i wszelkie inne kwoty, które Posiadacz 
Karty lub Firma Posiadacza Karty (w zależności od tego, jaka opcja 
odpowiedzialności została wybrana w odniesieniu do Rachunku – 
patrz punkt niniejszych Warunków zatytułowany „Odpowiedzialność 
z tytułu Obciążeń”) zobowiązali się płacić na rzecz American Express 
bądź też za płatności, za które są odpowiedzialni zgodnie z Umową.
„Opłaty Powtarzalne” oznaczają opłaty za towary lub usługi, 
w określonej lub nieokreślonej wysokości, którymi Punkt Handlowo-
Usługowy obciąża Rachunek Posiadacza Karty w regularnych odstępach 
czasu lub co jakiś czas na podstawie zgody Posiadacza Karty.
„Podmiot American Express” oznacza każdy z  Podmiotów 
Stowarzyszonych American Express i inne instytucje, które wydają 
Karty American Express, przy czym „Podmioty American Express” 
oznaczają jeden Podmiot American Express lub ich większą liczbę.
„Podmiot Stowarzyszony” oznacza jednostkę, która sprawuje kontrolę 
nad danym podmiotem lub jest przez ten podmiot kontrolowana bądź też 
znajduje się z nim pod wspólną kontrolą, wraz z jej podmiotami zależnymi.
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1. Acceptance / Subject Matter of the Agreement 
This document “Cardmember Terms and Conditions” (“Terms and 
Conditions”) and the Application Form, together with the Guide to 
Fees and Commissions, set out the terms and conditions for Your use 
of the Card. Please read it very carefully and keep it for Your reference. 
By submitting an Application Form (or, if earlier, signing or using the 
Card), You agree to the terms of the Agreement. 

Once the Agreement is made, You will have a right to withdraw from it 
within fourteen (14) days starting the day after the receipt of Your Card 
unless You have made a transaction with a Card. You may do this by 
writing to Us at the address given above stating Your name, and address 
and informing Us You wish to withdraw from the Agreement. If You 
exercise the right of withdrawal, We shall reimburse You the fees You 
have paid decreased by the cost of card issuance We have incurred. 
If You do not exercise Your right to withdraw within the withdrawal 
period above, You will lose Your right to withdraw from the agreement 
under this provision.

If We make any changes to the Agreement You will be deemed to have 
accepted them subject to the “Changes” section of the Agreement. 
Your American Express Card is a corporate card and the Agreement 
has been entered into under a framework agreement We made with 
Your Company and therefore is directly and solely related to Your 
professional activity. Consequently Your status under the Agreement 
shall not be the consumer one. 

The Agreement is open ended, it has no fixed duration and will continue 
until You or We end it. 

You can request a further copy of the Agreement (on paper or on 
another durable medium) free of charge at any time during the term 
of the Agreement and if You do, We can make copies available via the 
Programme Administrator. 

The Agreement is executed in Polish and/or in English. In case of 
any discrepancy the Polish version will prevail. All Communications 
between You and Us concerning the Agreement, including any annexes 
or future amendments, will be in Polish or English. 

2. Definitions
In this Terms and Conditions:
“Account” or “Corporate Card Account” means any account We 
maintain in relation to the Card.
“Act” means a Payment Services Act of 19 August 2011 (Journals of Law 
2011, No. 199, item 1175) as may be amended, consolidated, re-enacted 
or replaced from time to time. 
“Affiliate” means any entity that controls, is controlled by, or is under 
common control with the relevant party, including its subsidiaries.
“Agreement” means this Terms and Conditions together with 
Application Form and Guide to Fees and Commissions accepted by You. 
The Agreement constitutes the framework agreement under the Act.
“American Express Entity” means each of Our Affiliates and other 
organisations that issue American Express Cards and 
“American Express Entities” means any one or more American Express 
Entity.
“Application Form” means the Account application form completed 
by You.
“Card” means the American Express Corporate Card or any other Account 
access device We issue for the purpose of accessing Your Account to 
purchase goods and/or services for Your Company’s business purposes.

“Card Anniversary Date” means the day each year of the anniversary 
of Card membership.
“Cash Advance” means the withdrawal of cash in any currency through 
a range of methods including Express Cash and any other cash products 
as agreed separately with Us. 
“Charges” means all and any payments made using a  Card or 
transactions otherwise charged to Your Account and includes Cash 
Advances (where We have agreed with Your Company), purchases, 
fees, commissions, interest, taxes and all other amounts You and/or 
Your Company (dependent on which liability structure is chosen for the 
Account, please see “Liability for Charges” section of this Terms and 
Conditions) have agreed to pay Us or are liable for under the Agreement.
“Code(s)” means each of Your Personal Identification Number 
(PIN), telephone code(s), online passwords and any other codes or 
authentication methods established for use on Your Account, as 
specified by Us from time to time.
“Communications” means Statements, notices (including changes to 
the Agreement), servicing messages, disclosures, additional copies of 
the Agreement if requested and other communications.
“Digital Wallet Technology” means the functionalities that allow You 
to make Charges through mobile devices.
“Guide to Fees and Commissions” means the table being part of the 
Agreement which lists all the fees and commissions that apply to 
Your Account. 
“Merchant(s)” means a company, firm or other organisation accepting 
American Express Cards as a means of payment for goods and/or services.
“Online Statement Service” means Our Internet-based service that We 
make available to You to obtain or review Your Statements.
“Programme Administrator” means the person designated by Your 
Company to act on its behalf in 

i) the administration of the American Express Corporate Card 
programme; 

ii) communicating with Us about Corporate Card Accounts 
including Your Account and; 

iii) passing on to You certain information We provide in relation to 
the Card and Your Account as explained within the Agreement 
and who has the authority to act on the Cardmember’s behalf.

“Recurring Charges” means where You allow a Merchant to bill Your 
Account for a specified or unspecified amount, at regular or irregular 
intervals for goods or services.
“Replacement Card” means a renewal or replacement Card issued 
to You by Us.
“Security Information” means Your User ID and its associated password, 
and any other authentication method specified by Us from time to time 
for use of Our Online Statement Service.
“Statements” means statements made available or sent by Us in respect 
of Your Account during the relevant billing period.
“We”, “Our” and “Us” means American Express Europe S.A. 
Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, email address:  
kartapln@aexp.com, entered in the companies register maintained by 
the District Court for capital city of Warsaw, XII Commercial Division of 
the National Court Register, under the KRS number 0000733504, NIP: 
1070041140, REGON 380471469, being a branch of American Express 
Europe S.A. (registered address at Avenida Partenón 12-14, 28042 
Madrid, Spain), a company registered in Spain in Registro Mercantil de 
la Provincia de Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 under 
number A-82628041. American Express Europe S.A. is authorized by 
Banco de España (reference number 6.837) for the provision of payment 
services. The term “we” includes Our successors and assignees.
“You” and the “Cardmember” means the person whose name appears 
on the Card; and 
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„Posiadacz Karty” oznacza osobę, której imię i nazwisko widnieje na 
Karcie i jest stroną niniejszej Umowy. 
„Punkt Handlowo-Usługowy” („Punkty Handlowo-Usługowe”) 
oznacza spółkę, firmę lub inną instytucję akceptującą Karty American 
Express, jako środek płatności za towary lub usługi.
„Rachunek” lub „Rachunek Karty Korporacyjnej” oznacza dowolny 
rachunek prowadzony przez American Express w odniesieniu do Karty.
„Rocznica Przystąpienia do Programu Karty Korporacyjnej” oznacza 
datę rocznicy przystąpienia do programu korzystania z  Karty, 
przypadającą w każdym kolejnym roku.
„Tabela Opłat i Prowizji” oznacza tabelę będącą częścią Umowy, która 
zawiera wykaz wszystkich opłat i prowizji mających zastosowanie do 
Rachunku Posiadacza Karty. 
„Technologia Portfela Cyfrowego” oznacza funkcjonalność, 
która umożliwia Posiadaczowi Karty dokonywanie Obciążeń za 
pośrednictwem urządzeń mobilnych.
„Umowa” oznacza niniejsze Warunki wraz z Formularzem Wniosku 
i Tabelą Opłat i Prowizji zaakceptowane przez Posiadacza Karty. Umowa 
stanowi umowę ramową  w rozumieniu Ustawy.
„Usługa Wyciąg On-line” oznacza usługę internetową udostępnianą 
przez American Express Posiadaczowi Karty w celu umożliwienia 
Posiadaczowi Karty dostępu do jego Wyciągów.
„Ustawa” oznacza Ustawę z  dnia 19 sierpnia 2011 r. o  usługach 
płatniczych (Dz. U. z 2011 r., nr 199, poz. 1175) z uwzględnieniem zmian, 
tekstów jednolitych i przepisów przyjętych w jej miejsce.
„Wyciągi” oznaczają wyciągi udostępnione lub przesłane przez 
American Express w odniesieniu do Rachunku Posiadacza Karty 
w uzgodnionym okresie rozliczeniowym.
„Wypłata Gotówkowa” oznacza wypłatę środków gotówkowych 
w dowolnej walucie z wykorzystaniem różnych metod, w tym wypłatę 
dokonaną w ramach usługi Express Cash, a także inne usługi dotyczące 
wypłaty środków gotówkowych, uzgodnione z American Express na 
podstawie odrębnej umowy. 

Dodatkowe definicje znajdują się w tekście Warunków.

3. Korzystanie z Karty / Kodów 
a. Posiadacz Karty wyraża zgodę na obciążenie jego Rachunku 

wszystkimi dokonanymi transakcjami i wydatkami („Autoryzacja”), 
w przypadku gdy Posiadacz Karty:
i) okaże Kartę Posiadacza Karty w Punkcie Handlowo-Usługowym 

w celu dokonania płatności oraz wprowadzi osobisty numer 
identyfikacyjny („Numer PIN”) lub podpisze wydruk 
wydany przez Punkt Handlowo-Usługowy („Pokwitowanie 
Obciążenia”); 

ii) poda numer swojej Karty oraz odpowiednie dane Karty 
lub Rachunku, zgodnie z poleceniem Punktu Handlowo-
Usługowego w celu przetworzenia płatności Posiadacza Karty 
lub zastosowania innych określonych przez American Express 
metod uwierzytelniania w przypadku dokonywania zakupów 
on-line, przez telefon, w ramach sprzedaży wysyłkowej lub 
w przypadku Opłat Powtarzalnych;

iii) użyje numeru Karty Posiadacza Karty i Numeru PIN zgodnie 
z poleceniem dotyczącym przetworzenia płatności dokonywanej 
przez Posiadacza Karty we wszelkich innych urządzeniach, 
takich jak bankomaty, automaty telefoniczne, parkomaty, itp.; 

iv) zawrze umowę z Punktem Handlowo-Usługowym oraz wyrazi 
zgodę na obciążenie przez ten punkt Rachunku Posiadacza 
Karty kwotą podaną w tej umowie;

v) o  ile jego Karta jest do tego technicznie przystosowana 
— dokona autoryzacji Obciążenia w  formie zbliżeniowej 
(w drodze transferu danych np. z wykorzystaniem systemu 
Near Field Communication (NFC) lub podobnego systemu) 
poprzez zbliżenie swojej Karty do czytnika zbliżeniowego lub 

dokona autoryzacji Obciążenia poprzez Technologię Portfela 
Cyfrowego; lub 

vi) ustnie wyrazi lub potwierdzi zgodę na całość lub część 
Obciążenia po jego wpłynięciu.

Posiadacz Karty nie może anulować Obciążeń po ich autoryzacji, 
z wyjątkiem przyszłych Opłat Powtarzalnych. Patrz punkt „Opłaty 
Powtarzalne” w niniejszych Warunkach.

b. American Express może nakładać i zmieniać limity i ograniczenia 
na korzystanie przez Posiadacza Karty z Karty, w tym dla transakcji 
zbliżeniowych lub w  Technologii Portfela Cyfrowego, w  celu 
dokonywania Obciążeń. Limity i ograniczenia mogą być ustanawiane 
w postaci maksymalnej kwoty każdego Obciążenia lub maksymalnej 
kwoty na dzień lub okres objęty Wyciągiem bądź też w innej formie. 
Ponadto American Express może ustanowić wymóg wprowadzania 
Numeru PIN Posiadacza Karty po osiągnięciu przez Obciążenia 
określonej wartości. 

c. W celu zapobieżenia nadużyciom związanym z korzystaniem z Karty 
Posiadacza Karty, Posiadacz Karty jest zobowiązany do:
i) podpisania Karty niezwłocznie po jej otrzymaniu;
ii) przechowywania Karty w każdym czasie w bezpiecznym 

miejscu;
iii) regularnego sprawdzania, że nadal jest w posiadaniu Karty;
iv) nieużyczania nikomu swojej Karty;
v) zapewnienie, aby Karta została mu zwrócona po dokonaniu 

Obciążenia; oraz
vi) niepodawania w żadnych okolicznościach danych dotyczących 

Karty, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie ona wykorzystywana 
zgodnie z Umową;

vii) w przypadku przekazywania numeru Karty w celu dokonania 
płatności z tytułu Obciążenia (zakupy online lub przy sprzedaży 
wysyłkowej) należy zawsze przestrzegać obowiązujących 
instrukcji i zaleceń wydanych przez American Express lub 
Podmiot American Express.

d. W celu ochrony Kodów (w tym Numeru PIN Posiadacza Karty) 
Posiadacz Karty zobowiązany jest do:
i) zapamiętania Kodu;
ii) zniszczenia zawiadomienia, w którym American Express podało 

mu Kod (o ile ma to zastosowanie);
iii) niezapisywania Kodu na Karcie;
iv) nieprzechowywania informacji o Kodzie z Kartą lub danymi 

dotyczącymi Rachunku ani w ich pobliżu;
v) z  zastrzeżeniem zgodnego z  odpowiednimi przepisami 

uprawnionego dostępu dostawcy upoważnionego przez 
Posiadacza Karty lub dokonanego przez takiego dostawcę 
autoryzowanego Obciążenia, niepodawania Kodu innej osobie 
oraz nieumożliwiania komukolwiek dostępu do Kodu w inny 
sposób (z wyjątkiem kodu telefonicznego utworzonego w celu 
korzystania z Rachunku Posiadacza Karty, który może być 
podany American Express, kiedy Posiadacz Karty kontaktuje 
się z American Express telefonicznie);

vi) niewybierania Kodu (o ile Posiadacz Karty wybiera Kod), który 
może być łatwo skojarzony z Posiadaczem Karty, takiego jak 
imię lub nazwisko Posiadacza Karty, jego data urodzenia lub 
numer telefonu; oraz

vii) podejmowania działań służących zapobieżeniu sytuacji, 
w której inna osoba zobaczy Kod w chwili wprowadzania go 
do urządzenia elektronicznego (w tym bankomatu). 

4. Dozwolone przypadki korzystania 
a. Posiadacz Karty jest jedyną osobą, która może używać Karty. Kartę 

wydaje się Posiadaczowi Karty wyłącznie w celu zakupu towarów 
i usług na potrzeby związane z działalnością gospodarczą Firmy 
Posiadacza Karty.
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“Your Company” means the company, business or firm that We have 
an agreement with for the provision of the Card and by whom You are 
authorised to incur business expenditure on the Card.
Additional definitions can be found in the below provisions of Terms 
and Conditions.

3. Use of the Card / Codes 
a. You agree that all transactions and expenses made on Your Account 

will be debited (“Authorization”) when You:
i) present Your Card to a Merchant as payment and You enter 

Your personal identification number (“PIN”) or sign a paper 
slip issued by the Merchant (“Charge Receipt”); 

ii) provide Your Card number and related Card or Account details 
by following the Merchant’s instructions for processing Your 
payment, and any other authentication method specified by 
Us from time to time, in the case of online, telephone, mail 
order purchases, Recurring Charges;

iii) Use Your Card number and PIN by instructions for processing 
Your payment through any other device such as automated 
teller machines (ATMs), telephone boxes, parking permit  
dispensers, etc.; 

iv) conclude an agreement with a Merchant and You consent to 
the Merchant charging Your Account for an amount that is 
specified in such an agreement;

v) provided that Your Card is technically set up for this - authorise 
a contactless Charge (which is transmitted e.g. via Near Field 
Communication (NFC) or a similar standard) by passing Your 
Card over a contactless card reader or authorise a Charge 
requested through Digital Wallet Technology; or 

vi) verbally consent or confirm Your agreement to all or part of 
a Charge after the Charge has been submitted.

You cannot cancel Charges once You have authorised them except 
for Recurring Charges which can be cancelled for the future. Please 
see “Recurring Charges” section of this Terms and Conditions.

b. We may impose and vary limits and restrictions on Your use of 
Your Card, including for contactless and Digital Wallet Technology 
Charges such as a maximum amount for each Charge, day, statement 
period or otherwise or a requirement to enter Your PIN after a certain 
number or value of Charges. 

c. To prevent misuse of Your Card, You must:
i) sign the Card as soon as received;
ii) keep the Card secure at all times;
iii) regularly check that You still have the Card in Your possession;
iv) do not let anyone else use the Card;
v) retrieve the Card after making a Charge; and
vi) never give out the Card details, except when using the Card in 

accordance with the Agreement;
vii) when transferring the number of the Card in payment for 

a Charge (online or mail order purchases), comply with the 
applicable instructions and recommendations issued by us or 
an American Express Entity on each occasion.

d. To protect Your Codes (including Your PIN), You must in each case 
ensure that You:
i) memorise the Code;
ii) destroy Our communication informing You of the Code (if 

applicable);
iii) do not write the Code on the Card;
iv) do not keep a record of the Code with or near the Card or 

Account details;
v) except as may be required if You allow another service provider 

to obtain authorised access to, or to make authorised Charges 
from Your Account in accordance with relevant laws, do not tell 
the Code to anyone or otherwise allow access to it (except for 

the telephone code established for use on Your Account which 
may be provided to Us when You contact Us by telephone);

vi) do not choose a Code (if You select a Code) that can easily 
be associated with You such as Your name, date of birth or 
telephone number; and

vii) take care to prevent anyone else seeing the Code when entering 
it into an electronic device (including an ATM). 

4. Permitted Uses 
a. You are the only person who may use the Card. The Card is issued to 

You solely for the purchase of goods and services for Your Company’s 
business purposes.

b. You may use the Card, subject to any restrictions set out in the 
Agreement, to pay for goods and services from Merchants, except 
where Your Company has restricted use of the Card at a Merchant. 

c. If we have agreed with Your Company, you may also, in accordance 
with the agreement we have with Your Company, use your Account 
and the Card to obtain Cash Advances solely for the business 
purposes of Your Company. 

5. Prohibited Uses 
a. You must not:

i) give the Card or Account number to any person or allow them 
to use the Card or Account for Charges, identification or any 
other purpose, other than to give Your consent to a transaction 
in accordance with the “Use of the Card / Code(s)” section of 
this Terms and Conditions;

ii) allow another person to use the Card or Codes for any reason;
iii) return goods or services obtained using Your Account or Card 

for a cash refund. If permitted by the Merchant, goods and 
services charged to a Card may be returned to the Merchant 
for a credit to that Card;

iv) use the Card to obtain cash from a Merchant for a Charge 
recorded as a purchase;

v) obtain a credit to Your Account except by way of a refund for 
goods or services previously purchased on Your Account;

vi) use the Card if you are bankrupt or insolvent or if you do not 
honestly expect to be able to pay us any sums you owe us  
under the Agreement;

vii) use the Card if You know that Your Company is insolvent, 
wound up, if an administrator or administrative receiver has 
been appointed or it is subject to any other form of insolvency 
procedure; 

viii) use the Card or Your Account to obtain cash unless We have 
agreed with You separately to permit Cash Advances;

ix) use a Card which has been reported to Us as lost or stolen until 
such time as We issue a new Card or new Account details (in 
which case You must Use the new details) or We otherwise 
confirm that You may resume use of the Account/Card;

x) use a Card after it has been suspended or cancelled, after the 
Account expires or after the ‚valid thru’ date shown on the 
front of the Card; 

xi) use the Card for any purpose other than the genuine purchase 
of goods and/or services (or Cash Advances, if applicable); 

xii) use the Card to purchase anything for the purpose of re-sale 
unless We have previously agreed to this with Your Company; or

xiii) use the Card to purchase anything from a Merchant that Your 
Company or any third party related to Your Company have any 
ownership interest in, where such ownership interest does not 
include shares quoted on an EEA regulated market or another 
regulated, regularly operating, recognized stock exchange or 
securities market in an OECD member state. 
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b. Posiadacz Karty może używać Karty, z zastrzeżeniem ograniczeń 
określonych w Umowie, do zapłaty za towary i usługi u akceptantów, 
chyba że Firma podlega ograniczeniom korzystania z  Karty 
w określonym Punkcie Handlowo-Usługowym. 

c. W przypadku dokonania stosownych ustaleń przez American 
Express z Firmą Posiadacza Karty, Posiadacz Karty może również, 
zgodnie z  umową zawartą przez American Express z  Firmą 
Posiadacza Karty, korzystać ze swojego Rachunku i Karty w celu 
uzyskania Wypłat Gotówkowych wyłącznie do celów biznesowych 
Firmy Posiadacza Karty. 

5. Niedozwolone przypadki korzystania z Karty 
a. Posiadaczowi Karty nie wolno:

i) podawać komukolwiek numeru Karty lub Rachunku ani zezwalać 
na korzystanie z Karty lub Rachunku w celu dokonywania 
Obciążeń lub identyfikacji bądź też w jakichkolwiek celach 
innych niż wyrażenie przez Posiadacza Karty zgody na 
dokonanie transakcji zgodnie z punktem niniejszych Warunków 
zatytułowanym „Korzystanie z Karty /Kodów”;

ii) z jakiegokolwiek powodu zezwalać innej osobie na korzystanie 
z Karty lub Kodów;

iii) zwracać towarów lub usług uzyskanych z wykorzystaniem 
Rachunku Posiadacza Karty lub jego Karty w zamian za zwrot 
gotówki. Jeżeli Punkt Handlowo-Usługowy wyrazi na to zgodę, 
towary i usługi, których koszt obciąża Kartę, mogą być zwrócone 
w tym punkcie w zamian za uznanie tej Karty kwotą zwrotu;

iv) korzystać z Karty w celu uzyskania od Punktu Handlowo-
Usługowego gotówki wykazanej jako Obciążenie z tytułu zakupu;

v) uzyskiwać uznania Rachunku Posiadacza Karty, z wyjątkiem 
przypadków zwrotu z tytułu towarów i usług zakupionych 
wcześniej na ten Rachunek;

vi) używać Karty w przypadku upadłości lub niewypłacalności 
lub jeżeli Posiadacz Karty spodziewa się, że nie będzie w stanie 
zapłacić American Express jakiekolwiek kwoty należnej na 
mocy Umowy;

vii) korzystać z Karty w sytuacji, gdy Posiadacz Karty wie, że jego 
Firma jest niewypłacalna, została postawiona w stan likwidacji, 
zostanie ustanowiony w stosunku do niej zarządca lub syndyk 
masy upadłości bądź też podlega jakiejkolwiek innej procedurze 
związanej z niewypłacalnością; 

viii) korzystać z Karty lub Rachunku Posiadacza Karty, aby uzyskać 
gotówkę, chyba że możliwość Wypłat Gotówkowych zostanie 
uzgodniona oddzielnie przez American Express z Posiadaczem 
Karty;

ix) korzystać z Karty, której utratę lub kradzież zgłoszono American 
Express, do czasu wydania przez American Express nowej 
Karty lub podania danych nowego Rachunku (w którym to 
przypadku Posiadacz Karty zobowiązany będzie do korzystania 
z nowych danych) lub potwierdzenia przez American Express 
w inny sposób, że Posiadacz Karty może wznowić korzystanie 
z Rachunku/Karty;

x) korzystać z Karty po jej zablokowaniu lub anulowaniu, po 
wygaśnięciu Rachunku lub po upływie terminu ważności 
wskazanego na awersie Karty; 

xi) korzystać z Karty w celach innych niż zakup towarów lub 
usług (lub dokonywanie Wypłat Gotówkowych, o ile ma to 
zastosowanie); 

xii) korzystać z Karty w celu zakupienia czegokolwiek w celu 
odsprzedaży, chyba że American Express uzgodni to wcześniej 
z Firmą Posiadacza Karty; lub

xiii) korzystać z Karty w celu zakupienia od Punktu Handlowo-
Usługowego czegokolwiek, do czego Firmie Posiadacza Karty 
lub powiązanej z nią osobie przysługuje prawo własności, 

z wyłączeniem akcji notowanych na rynku regulowanym EOG 
lub na innej regulowanej, regularnie działającej uznanej giełdzie 
lub rynku papierów wartościowych w państwie członkowskim 
OECD. 

b. Z zastrzeżeniem punktu niniejszych Warunków zatytułowanego 
„Zgubione/skradzione karty, nieprawidłowo zrealizowane 
transakcje i nadużycia związane z korzystaniem z Rachunku 
Posiadacza Karty”, Posiadacz Karty będzie odpowiedzialny za 
wszelkie przypadki niedozwolonego wykorzystania Rachunku 
Posiadacza Karty, o których mowa w niniejszym punkcie Warunków, 
nawet jeżeli American Express nie zapobiegło jego niedozwolonemu 
wykorzystaniu ani nie powstrzymało niedozwolonego 
wykorzystania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

 
6. Wypłaty Gotówkowe
Korzystanie przez Posiadacza Karty z Usługi Express Cash (lub innej 
usługi związanej z Wypłatami Gotówkowymi), która umożliwia 
dokonywanie Wypłat Gotówkowych, jest dozwolone, jeżeli Firma 
Posiadacza Karty zezwala na takie korzystanie, które jest regulowane 
oddzielną umową zawartą z Firmą Posiadacza Karty. Posiadacz Karty 
jest solidarnie odpowiedzialny z Firmą za Wypłaty Gotówkowe. Jeżeli 
American Express wyrazi zgodę, aby umożliwić Posiadaczowi Karty 
dokonywanie Wypłat Gotówkowych, a Firma Posiadacza Karty zapisze 
Posiadacza Karty do programu Usługi Express Cash (lub innej usługi 
związanej z Wypłatami Gotówkowymi), wówczas:

i) Posiadacz Karty jest uprawniony do dokonywania Wypłat 
Gotówkowych jedynie na uzasadnione cele korporacyjne Firmy 
Posiadacza Karty;

ii) Firma Posiadacza Karty może w  dowolnym momencie 
uniemożliwić Posiadaczowi Karty korzystanie z usługi Cash 
Express (lub usługi związanej z Wypłatami Gotówkowymi), 
a Posiadacz Karty nie będzie już miał dostępu do opcji Wypłat 
Gotówkowych;

iii) Firma Posiadacza Karty musi zapisać Posiadacza Karty do 
Usługi Express Cash (lub dowolnej usługi obejmującej Wypłaty 
Gotówkowe) oraz uzyskać Kod dostępu do Bankomatów 
akceptujących Kartę.

iv) American Express zastrzega sobie prawo do ustanowienia lub 
zmiany minimalnych lub maksymalnych limitów kwotowych dla 
Wypłat Gotówkowych dla każdej transakcji lub w odniesieniu 
do dnia lub okresu objętego Wyciągiem lub w inny sposób;

v) uczestniczące instytucje finansowe oraz operatorzy 
Bankomatów mogą również nakładać własne limity 
i ograniczenia dla Wypłat Gotówkowych, takie jak ograniczenia 
dotyczące liczby Wypłat Gotówkowych, kwoty każdej Wypłaty 
Gotówkowej oraz dostępu do Bankomatów i oferowanych przez 
Bankomaty usług;

vi) American Express zastrzega sobie prawo, bez podania 
przyczyny i bez uprzedniego zawiadomienia, do unieważnienia 
prawa dostępu Posiadacza Karty do Wypłat Gotówkowych 
i Bankomatów, nawet jeśli saldo na Rachunku nie jest ujemne;

vii) mają zastosowanie opłaty dotyczące Wypłat Gotówkowych, 
które są określone w  „Tabeli opłat i  prowizji”. Dostawca 
bankomatu może również pobierać opłatę; oraz  

viii) Posiadacz Karty musi postępować zgodnie z  wszelkimi 
instrukcjami przekazanymi przez Firmę Posiadacza Karty 
w odniesieniu do Wypłat Gotówkowych.

7. Wyciągi i Zapytania
a. O  ile do spłaty Obciążeń nie ma zastosowania „Pełna 

Odpowiedzialność Korporacyjna”, o  której mowa w  punkcie 
niniejszych Warunków zatytułowanym „Odpowiedzialność z tytułu 
Obciążeń” i Firma Posiadacza Karty jest odpowiedzialna za centralne 
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b. Subject to the “Lost / Stolen Cards, Incorrectly Executed Transactions 
and Misuse of Your Account” section of this Terms and Conditions, 
You will be responsible for any prohibited use of Your Account even 
if We did not prevent or stop the prohibited use, unless otherwise 
provided by law. 

 
6. Cash Advances
Participation in the Express Cash Service (or any Cash Advance facility), 
which allows you to obtain Cash Advances, is permitted for use with 
your Card if Your Company permits and will be governed by a separate 
agreement with Your Company. Please note that You are jointly and 
severally liable with Your Company for Cash Advances. If we agree 
with Your Company to allow you to obtain Cash Advances and Your 
Company enrols you in our Express Cash Service (or any other Cash 
Advance facility), then:

i) you will only be entitled to withdraw cash for the legitimate 
business purposes of Your Company;

ii) Your Company may by notification to us stop you from using 
the Express Cash Service (or any other Cash Advance facility) at 
any time and Cash Advances will no longer be available to you;

iii) Your Company must enrol you 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 you, to terminate your 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 the “Guide to 
Fees and Commissions” . The ATM provider may also charge 
a fee; and  

viii) you must comply with any instructions Your Company provides 
to you in relation to Cash Advances.

7. Statements and Queries
a. Unless the Card is subject to “Full Corporate Liability” as described 

in the “Liability for Charges” section of this Terms and Conditions 
and Your Company is responsible for centrally settling payment of 
Your Account with Us, We will make available to You, in the manner 
set out in the “Online Statement Service” section of this Terms and 
Conditions, Statements periodically, free of charge and at least once 
a month if there has been any Account activity, in accordance with 
the following provisions. 
We may also make Your Statement available via the Programme 
Administrator. Your Statement will show important information 
about your Account, such as the outstanding balance on the last 
day of the Statement period, the payment due, the payment due 
date, the currency conversion rate and applicable fees and will 
include Charges made by you including the relevant breakdown 
of the expenses and fees that You should pay. 

b. Always check each Statement for accuracy and contact Us as 
soon as possible if You need more information about a Charge 
on any Statement. If You have a question about or a concern with 
Your Statement or any Charge on it, inform Us immediately by 
contacting Us through the Programme Administrator or directly 
on the number provided in the “Lost / Stolen Cards, Incorrectly 
Executed Transactions and Misuse of Your Account” section of this 
Terms and Conditions. We will normally expect this to be within 
one (1) month of receipt of Your Statement. 

c. If You or Your Company does not query a Charge that You believe 
is unauthorised or incorrectly executed within this period, or in 
some cases within up to thirteen (13) months, You and/or Your 
Company dependent on which liability structure is chosen for the 
Account (please see the “Liability for Charges” section of this Terms 
and Conditions )may be liable for this unauthorised or incorrectly 
executed Charge. If We request, You agree to promptly provide 
Us with written confirmation of Your question or concern and 
any information We may reasonably require that relates to Your  
question or concern. 

d. You agree We may send You notices, including notices of variation 
of the Agreement, with Your Statement.

e. You are entitled to receive, on Your request, at any time during 
the term of the Agreement, information regarding the Account 
and Charges via Online Statement Service. However, if scope 
of requested information exceed standard information included 
in the Statement or if information is requested more then once 
a month than providing such information is subject to a relevant fee.

8. Online Statement Service
a. We will use Our Online Statement Service to provide You with online 

Statements on a secure website. No monthly paper Statements 
will be sent. To use the Online Statement Service, You must go 
to Our website: www.americanexpress.pl/mycardaccount and 
register using an email address. After logging in with Your Security 
Information, You can access Your Statement data. You must access 
the Online Statement Service regularly and check it for any new 
Statements. 

b. If you do not receive or are unable to access a Statement, for any 
reason beyond our control, where you are liable to make payment 
to us (please see the “Liability for Charges” section of this Terms 
and Conditions), this shall not affect the payment obligations 
under this Agreement. It is your responsibility to contact us in such 
circumstances to obtain relevant information in order to fulfil any 
payment obligations.

c. Each online Statement is kept available online for six (6) months. 
You can print out your statement data and/or download it for future 
reference.

d. You are responsible for obtaining and maintaining your own 
compatible computer system, software, and communications 
lines required to properly access the Online Statement Service. 
We have no responsibility or liability in respect of your software 
or equipment.

e. You are responsible for all telecommunications and similar charges 
incurred by you in accessing and using the Online Statement Service. 

f. We may alter the facilities available under the Online Statement 
Service at any time. We will inform you of these changes and any 
corresponding changes to Online Statement Service terms and 
conditions in accordance with the “Changes” section of this Terms 
and Conditions.

g. Your Security Information is confidential to you and must not be 
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 Statement Service by you or anyone else nor for any 
disclosure of confidential information by us where you have failed 
to take reasonable precautions to protect your Security Information.

h. We may terminate or suspend the use of an Online Statement 
Service at any time. We will give you prior notice of any withdrawal 
or suspension of the Online Statement Service in accordance with 
the “Changes” section of this Terms and Conditions except (i) in 
circumstances beyond our control; (ii) in the event of suspicion 
of unauthorised use or breach of the terms of use for an Online 
Statement Service; or (iii) for security reasons. In such circumstances, 
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rozliczanie płatności dokonywanych z wykorzystaniem Rachunku 
Posiadacza Karty prowadzonego przez American Express, American 
Express będzie okresowo udostępniać Wyciągi Posiadaczowi Karty, 
w sposób opisany w punkcie niniejszych Warunków zatytułowanym 
„Usługa Wyciąg On-line”. Wyciągi będą udostępniane bezpłatnie, co 
najmniej raz w miesiącu, w sposób opisany poniżej, pod warunkiem, 
że na Rachunku będą wykazane obroty.
American Express może również udostępnić Wyciąg Posiadacza 
Rachunku za pośrednictwem Administratora Programu. Wyciąg 
będzie zawierać istotne informacje dotyczące Rachunku Posiadacza 
Karty, takie jak saldo należne na ostatni dzień okresu Wyciągu, 
należna płatność, termin płatności, kurs wymiany walut 
i obowiązujące opłaty, a także Obciążenia dokonywane przez 
Posiadacza Karty wraz z odpowiednim zestawieniem wydatków 
i opłat, które Posiadacz Karty powinien uiścić. 

b. Posiadacz Karty powinien w  każdym przypadku sprawdzić 
każdy Wyciąg pod względem poprawności oraz skontaktować się 
z American Express tak szybko, jak to możliwe, jeżeli będzie chciał 
uzyskać więcej informacji na jego temat. Jeżeli Posiadacz Karty 
będzie miał pytania lub wątpliwości dotyczące swojego Wyciągu lub 
wykazanego w nim Obciążenia, zobowiązany jest do niezwłocznego 
zgłoszenia tego American Express poprzez Administratora Programu 
lub bezpośrednio pod numerem telefonu wskazanym w punkcie 
niniejszych Warunków zatytułowanym „Zgubione/skradzione 
Karty, nieprawidłowo zrealizowane transakcje i nadużycia związane 
z korzystaniem z Rachunku Posiadacza Karty”. American Express 
oczekuje, że w normalnych warunkach zgłoszenia takie będą 
dokonywane w ciągu 1 (jednego) miesiąca od daty udostępnienia 
Posiadaczowi Karty Wyciągu. 

c. Jeżeli w powyższym terminie lub w niektórych przypadkach 
w terminie 13 (trzynastu) miesięcy Posiadacz Karty lub Firma 
Posiadacza Karty nie zakwestionuje Obciążenia, które zdaniem 
Posiadacza Karty będzie Obciążeniem nieautoryzowanym 
lub wykonanym nieprawidłowo, Posiadacz Karty lub Firma 
Posiadacza Karty, w  zależności od wybranej dla Rachunku 
opcji odpowiedzialności (patrz punkt niniejszych Warunków 
zatytułowany „Odpowiedzialność z  tytułu Obciążeń”), mogą 
ponosić odpowiedzialność za nieautoryzowane lub nieprawidłowo 
wykonane Obciążenie. Posiadacz Karty zobowiązuje się do 
niezwłocznego dostarczenia American Express na jego wniosek 
pisemnego potwierdzenia zgłoszonego przez siebie zapytania lub 
wątpliwości oraz wszelkich związanych z nimi informacji, jakich 
American Express zasadnie zażąda. 

d. Posiadacz Karty wyraża zgodę na wysyłanie mu przez American 
Express wraz z Wyciągami zawiadomień, w tym o zmianach Umowy.

e. Posiadacz Karty jest uprawniony do otrzymywania informacji 
dotyczących Rachunku i Obciążeń na żądanie, w ramach Usługi 
Wyciąg On-line, w dowolnym czasie w okresie obowiązywania 
Umowy. Jeżeli jednak zakres żądanych informacji wykraczać będzie 
poza standardowy zakres informacji wykazywanych w Wyciągu 
lub jeżeli wniosek o udzielenie informacji będzie składany częściej 
niż raz w miesiącu, udzielenie tych informacji podlegać będzie 
odpowiedniej opłacie.

8. Usługa Wyciąg On-line
a. American Express będzie stosował Usługę Wyciąg On-line w celu 

udostępniania Posiadaczowi Karty Wyciągów w trybie on-line na 
bezpiecznej stronie internetowej. Miesięczne Wyciągi w formie 
wydruków nie będą wysyłane. W celu korzystania z Usługi Wyciąg 
On-line Posiadacz Karty musi wejść na stronę internetową American 
Express: www.americanexpress.pl/mycardaccount i zarejestrować 
się, podając swój adres e-mail. Po zalogowaniu się z wykorzystaniem 
swoich Informacji Zabezpieczających, Posiadacz Karty uzyska 

dostęp do danych zawartych w jego Wyciągu. Posiadacz Karty 
zobowiązany jest do regularnego korzystania z Usługi Wyciąg  
On-line oraz sprawdzania dostępności nowych Wyciągów. 

b. Jeżeli Posiadacz Karty nie otrzyma Wyciągu lub nie będzie mógł 
uzyskać do niego dostępu z przyczyn, na które American Express nie 
ma wpływu, będąc zobowiązanym do dokonania płatności na rzecz 
American Express (patrz punkt niniejszych Warunków zatytułowany 
„Odpowiedzialność z tytułu Obciążeń”), nie będzie to miało wpływu 
na jego zobowiązania płatnicze wynikające z Umowy. W takiej 
sytuacji Posiadacz Karty zobowiązany jest do skontaktowania się 
z American Express w celu uzyskania odpowiednich informacji 
umożliwiających wykonanie tych zobowiązań.

c. Każdy Wyciąg On-line pozostaje dostępny przez Internet przez 
okres sześciu (6) miesięcy. Posiadacz Karty może wydrukować 
zawarte w nim informacje lub pobrać go do późniejszego wglądu.

d. Posiadacz Karty jest odpowiedzialny za uzyskanie i utrzymanie 
własnego kompatybilnego systemu komputerowego, 
oprogramowania i linii telekomunikacyjnych wymaganych w celu 
należytego korzystania z Usługi Wyciąg On-line. American Express 
nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie i sprzęt należące 
do Posiadacza Karty.

e. Posiadacz Karty jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty 
telekomunikacyjne i podobne poniesione przez niego w związku 
z dostępem do Usługi Wyciąg On-line i korzystaniem z niej. 

f. American Express może zmienić opcje dostępne w ramach Usługi 
Wyciągu On-line w  dowolnym momencie. American Express 
poinformuje Posiadacza Karty o tych zmianach oraz o wszelkich 
zmianach warunków korzystania z Usługi Wyciąg On-line zgodnie 
z punktem niniejszym Warunków zatytułowanym „Zmiany”.

g. Informacje Zabezpieczające Posiadacza Karty są poufne oraz nie 
mogą być ujawniane innym osobom ani zapisywane w miejscach, 
które nie są bezpieczne i do których mają dostęp inne osoby. 
American Express nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie 
przez Posiadacza Karty lub inne osoby Usługi Wyciąg On-line lub 
ujawnienie przez American Express informacji poufnych w wyniku 
niepodjęcia przez Posiadacza Karty należytych środków ochrony 
Informacji Zabezpieczających.

h. American Express może zakończyć lub zawiesić korzystanie 
z Usługi Wyciąg On-line w dowolnym czasie. American Express 
powiadomi Posiadacza Karty z  wyprzedzeniem o  każdym 
przypadku wycofania lub zawieszenia Usługi Wyciąg On-line 
zgodnie z  punktem niniejszych Warunków zatytułowanym 
„Zmiany” z wyjątkiem: (i) okoliczności pozostających poza kontrolą 
American Express; (ii) podejrzenia nieuprawnionego użycia lub 
naruszenia warunków korzystania z Usługi Wyciąg On-line; lub 
(iii) względów bezpieczeństwa. W takich okolicznościach American 
Express udostępni Posiadaczowi Karty Wyciąg w formie papierowej, 
przesyłając go pocztą lub w inny sposób uzgodniony z Posiadaczem 
Karty.

i. American Express nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, 
gdy informacje udostępnione w ramach Usługi Wyciąg On-line nie 
będą dostępne lub zostaną nieprawidłowo wyświetlone z powodów 
błędów systemowych, przerw w komunikacji między systemami 
lub innych przyczyn poza kontrolą American Express.

j. Jeżeli Wyciąg Posiadacza Karty jest udostępniany za pośrednictwem 
Usługi Wyciągi On-line, American Express prześle Posiadaczowi 
Karty powiadomienie na podany American Express adres e-mail, 
aby poinformować, że Wyciąg jest już dostępny on-line.

k. American Express nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie 
wiadomości e-mail przez Posiadacza Karty z powodu zmiany adresu 
e-mail, jego unieważnienia lub z powodu błędów systemowych, 
przerw w komunikacji między systemami lub innych przyczyn 
poza kontrolą American Express.
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we will make the Statement available to You in paper copy, by post 
or any other means agreed with You.

i. We will not be responsible if any information made available via the 
Online Statement Service is not available or is inaccurately displayed 
due to systems failure, interruptions in the communications systems 
or other reasons outside of our control.

j. When your Statement is made available through the Online 
Statement Service, we will send you a notification to the e-mail 
address you have provided to us to advise you that your Statement 
is ready to view online.

k. We will not be responsible where any e-mail sent to you under this 
Agreement is not received by you due to your e-mail address having 
changed or being invalid or due to systems failure, interruptions in 
the communications systems or other reasons outside our control.

l. If you do not receive your notification e-mail, you are required to 
obtain your Account balance either by logging on to our Online 
Statement Service via our website or calling the Customer Service 
telephone number printed on the reverse of the Card.

m. The fact that you have not received our e-mail notification or 
you have not been able to access your Statement online does not 
constitute an exception to your obligation to pay your Account 
balance on time.

9. Fees and commissions
a. The fees and commissions that apply to Your Account are set out 

in the Guide to Fees and Commissions, except as otherwise agreed 
between us and Your Company. As outlined therein, We may assess 
fees in particular but not exclusively (if subsequently so amended) 
for the following services:
i) Annual fee for Card membership unless otherwise agreed with 

Your Company;
ii) Fees for Cash Advances;
iii) Fees for foreign currency conversions for Charges or Cash 

Advances not transacted in PLN; 
iv) Fee for accelerated Card service.

b. You are obligated to pay fees that are due and We are entitled to 
charge them to Your Account when due. 

c. The annual fee for Your Card membership is payable on the first 
Statement date after the Card is issued and then on the Statement 
date following the beginning of each membership year unless We 
agree with You and Your Company otherwise. A membership year 
starts on the Card Anniversary Date and ends on the day before the 
next Card Anniversary Date. 

d. We will also charge late payment contractual interest and charge 
Your Account for any reasonable costs We incur in recovering 
overdue payments in line with “Default” section of this Terms and 
Conditions that are set out in the Guide to Fees and Commissions 
(“Late Payment Fees”).

e. In addition, if You or Your Company agree to terminate this 
Agreement within six (6) months of its subscription, we reserve 
the right to charge you any applicable fees or expenses.   

f. If your Account is sixty (60) days or more overdue for payment and 
we cancel the Card and close your Account, we will charge a fee for 
re-instatement of the Card and your Account. 

g. We may, at any time, as a continuous right, on the terms set forth 
in the provisions of law without prior notice and before and after 
demand, set off against any credit on Your Account any amount 
due by You to Us on any other account You have with Us and to do 
so may convert to one currency any amount which is in a different 
currency.

10. Right to Change Fees and Commissions
We may change the circumstances in which any of the fees and 
commissions on Your Account are charged, the amount of those fees 
and introduce additional fees in accordance with the “Changes” section 
of this Terms and Conditions.

11. Converting Transactions made in a foreign currency
a. If You carry out a Charge that is submitted to Us in a currency other 

than PLN, or if We receive a refund in a currency other than PLN, that 
Charge or refund will be converted into PLN, using the American 
Express Exchange Rate (as described below). The conversion will 
take place on the date the Charge or refund is processed by Us, which 
may not be the same date on which You authorise the Charge or 
the date of the refund as it depends on when the Charge or refund 
was submitted to Us. If the Charge or refund is not in U.S. dollars, 
the conversion will be made through U.S. dollars, by converting the 
Charge or refund amount into U.S. dollars and then by converting 
the U.S. dollar amount into PLN. If the Charge or refund is in U.S. 
dollars, it will be converted directly into PLN. 

b. Unless a specific rate is either required by applicable law, or is used 
as a matter of local custom or convention in the territory where the 
Charge or refund is made (in which case We will look to be consistent 
with that custom or convention), You understand and agree that 
the American Express treasury system is based on interbank rates 
that our rate setting affiliate, AE Exposure Management Limited 
selects from customary industry sources on the business day prior 
to the processing date (called American Express Exchange Rate), 
to which a conversion fee will be applied.

c. When You make a Charge in a foreign currency, You may be given 
the option of allowing a third party (for example, the merchant) to 
convert the Charge into PLN before submitting it to Us. It is Your 
decision whether to use the third party currency conversion or not. 
If Charges are converted by third parties prior to being submitted 
to Us, any conversions made by those third parties will be at an 
exchange rate, and may include a commission or charge selected 
by them. You should check the fees and charges before completing 
the Charge to ensure that You do not pay more than necessary. Since 
a Charge converted via the third party will be submitted to Us in 
PLN, We will not apply a conversion fee.  

d. The American Express Exchange Rate is set daily, between Monday 
and Friday, except Christmas Day and New Year’s Day. You agree that 
any changes in the American Express Exchange Rate will be applied 
immediately and without notice. The rate charged is not necessarily 
the rate available on the date of Your transaction or refund as the 
rate applicable is determined by the date on which the Merchant 
or ATM operator, in the case of Cards which can be used at ATMs, 
submits a Charge or refund which may not be the date on which 
You authorise the transaction or a refund is made. Fluctuations can 
be significant. The total cost of converting your currency (we call 
this the ‘the Currency Conversion Charge’) consists of the American 
Express Exchange Rate and the conversion fee. Regulation requires 
us to provide you with information to enable you to compare the 
cost of the Currency Conversion Charge with reference rates issued 
by the European Central Bank. This information can be found on 
our website.

e. You agree you are acting only for the purposes of your trade, business 
or profession when using the Card and acknowledge and agree 
that we are not required to send any notifications to you relating 
to currency conversion charges, as required by Regulation (EU) 
2019/518.
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l. Jeżeli Posiadacz Karty nie otrzymuje powiadomień pocztą 
elektroniczną, wówczas zobowiązany jest zapoznać się z saldem 
na swoim Rachunku albo poprzez zalogowanie się w oferowanej 
przez American Express Usłudze Wyciąg On-line za pośrednictwem 
strony internetowej American Express lub dzwoniąc pod numer 
telefonu działu obsługi klienta wydrukowany na odwrocie Karty.

m. Nieotrzymanie przez Posiadacza Karty powiadomienia pocztą 
elektroniczną lub brak możliwości uzyskania dostępu do Wyciągu 
On-line nie zwalnia z  obowiązku terminowej spłaty salda na 
Rachunku Posiadacza Karty.

9. Opłaty i prowizje
a. Opłaty i prowizje mające zastosowanie do Rachunku Posiadacza 

Karty zostały określone w Tabeli Opłat i Prowizji, o ile American 
Express i Firma Posiadacza Karty nie ustalą inaczej. Zgodnie 
z zawartymi w niej informacjami American Express może pobierać 
opłaty w szczególności, za następujące usługi:
i) opłata roczna za korzystanie z Karty, chyba że przyjęte zostaną 

inne uzgodnienia z Firmą Posiadacza Karty;
ii) opłaty za Wypłaty Gotówkowe;
iii) opłaty za przeliczenie waluty Obciążeń lub Wypłat Gotówkowych 

dokonanych w walucie innej niż PLN; 
iv) opłata za przyspieszone wydanie Karty.

b. Posiadacz Karty jest zobowiązany do uiszczania wymagalnych opłat, 
a American Express ma prawo pobierać je z Rachunku w terminie 
ich wymagalności. 

c. Opłatę roczną za korzystanie z Karty uiszcza się w dniu wystawienia 
pierwszego Wyciągu po wydaniu Karty, a  następnie w  dniu 
wystawienia Wyciągu przypadającym po rozpoczęciu każdego roku 
posiadania Karty, chyba że American Express uzgodni z Posiadaczem 
Karty i Firmą Posiadacza Karty inne zasady. Rok posiadania Karty 
rozpoczyna się w dniu przypadającym w Rocznicę Przystąpienia do 
Programu Karty Korporacyjnej, a kończy się w dniu poprzedzającym 
kolejną Rocznicę Przystąpienia do Programu Karty Korporacyjnej. 

d. American Express będzie też pobierać z Rachunku Posiadacza 
Karty odsetki umowne za opóźnienie oraz uzasadnione koszty 
poniesione przez American Express w związku z odzyskiwaniem 
zaległych płatności zgodnie z punktem niniejszych Warunków 
zatytułowanym „Niewywiązanie się z zobowiązań”, określone 
w Tabeli Opłat i Prowizji („Opłaty za opóźnienie w płatnościach”).

e. Ponadto, jeżeli Posiadacz Karty lub Firma Posiadacza Karty podejmą 
decyzję o rozwiązaniu niniejszej Umowy w ciągu sześciu (6) miesięcy 
od przystąpienia do Programu, American Express zastrzega sobie 
prawo do obciążenia Posiadacza Karty wszelkimi stosownymi 
opłatami lub wydatkami.   

f. W przypadku opóźnienia w dokonaniu opłaty należnej z tytułu 
Rachunku Posiadacza Karty o co najmniej sześćdziesiąt (60) dni 
i jeżeli American Express unieważni Kartę i zamknie Rachunek 
Posiadacza Karty, naliczona może zostać opłata za przywrócenie 
Karty i Rachunku Posiadacza Karty. 

g. American Express przysługuje prawo do potrącania w dowolnym 
czasie, na zasadach przewidzianych przepisami prawa, bez 
ostrzeżenia oraz przed wystosowaniem żądania lub po jego 
wystosowaniu, każdej kwoty należnej American Express od 
Posiadacza Karty z jakiegokolwiek tytułu z kwotami znajdującymi 
się na Rachunku. American Express może w tym celu dokonywać 
przeliczenia kwot z innych walut na walutę rozliczeniową Karty.

10. Prawo do zmiany opłat i prowizji
American Express może zmienić okoliczności, w których pobierane 
są opłaty i prowizje dotyczące Rachunku Posiadacza Karty i wysokość 
tych opłat oraz wprowadzić dodatkowe opłaty zgodnie z punktem 
niniejszych Warunków zatytułowanym „Zmiany”.

11. Przeliczanie transakcji dokonanych w walucie obcej
a. Jeżeli Posiadacz Karty dokona Obciążenia w walucie innej niż PLN 

lub American Express otrzyma zwrot w walucie innej niż PLN, 
kwota takiego Obciążenia lub zwrotu zostanie przeliczona na PLN 
z zastosowaniem Kursu Wymiany American Express (zgodnie 
z poniższym opisem). Przeliczenie nastąpi w dniu, w którym 
American Express przetworzy Obciążenie lub zwrot, przy czym dzień 
ten może być dniem innym niż dzień autoryzacji Obciążenia przez 
Posiadacza Karty lub dzień dokonania zwrotu, gdyż będzie zależał 
od tego, kiedy Obciążenie lub zwrot wpłynie do American Express. 
Jeżeli Obciążenie lub zwrot zostanie dokonane w walucie innej 
niż dolar amerykański, przeliczenie zostanie dokonane w dwóch 
etapach, z których pierwszym będzie przeliczenie kwoty Obciążenia 
lub zwrotu na dolary amerykańskie, a drugim przeliczenie kwoty 
w dolarach amerykańskich na kwotę wyrażoną w PLN. Jeżeli 
Obciążenie lub zwrot zostało dokonane w dolarach amerykańskich, 
jego kwota zostanie przeliczona bezpośrednio na PLN. 

b. O  ile obowiązujące prawo lub lokalny zwyczaj (w  którym to 
przypadku American Express będzie dążyć do przestrzegania go) 
obowiązujące w miejscu dokonania Obciążenia lub zwrotu nie 
wymaga stosowania określonego kursu wymiany, Posiadacz Karty 
przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje fakt, że system zarządzania 
środkami pieniężnymi American Express opiera się na stopach 
międzybankowych wybieranych przez Podmiot Stowarzyszony 
American Express zajmujący się ustalaniem kursów, AE Exposure 
Management Limited ze zwyczajowych źródeł, jakimi dysponuje 
sektor, w dniu roboczym poprzedzającym dzień przetworzenia 
transakcji (zwanych Kursem Wymiany American Express), do 
których zastosowanie będzie miała opłata za przeliczenie waluty.

c. Jeżeli Posiadacz Karty dokonuje Obciążenia w walucie obcej, 
może dostać ofertę przewalutowania Obciążenia na PLN przez 
osobę trzecią (np. Punkt Handlowo-Usługowy) przed wpłynięciem 
do American Express. Skorzystanie z oferty przewalutowania 
Obciążenia przez osobę trzecią zależy od decyzji Posiadacza Karty. 
Jeżeli Obciążenia będą przeliczane przez osoby trzecie przed 
ich wpłynięciem do American Express, przy ich dokonywaniu 
stosowane będą kursy wymiany wybrane przez te osoby oraz 
może być naliczona opłata lub prowizja ustalona przez te osoby. 
Posiadacz Karty powinien sprawdzić opłaty i prowizje zanim dokona 
Obciążenia w sposób gwarantujący, iż nie są one nadmierne. Jeśli 
Obciążenie zostanie przesłane do American Express po przeliczeniu 
przez osobę trzecią na PLN, to American Express nie pobiera opłaty 
za przeliczenie waluty. 

d. Kurs Wymiany American Express ustalany jest codziennie, 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku. Posiadacz Karty wyraża zgodę na wprowadzanie 
zmian w  Kursie Wymiany American Express ze skutkiem 
natychmiastowym oraz bez uprzedzenia. Zastosowany kurs 
nie musi być kursem obowiązującym w dniu dokonania przez 
Posiadacza Karty transakcji lub zwrotu. Wynika to z faktu, że 
obowiązujący kurs ustalany jest na dzień, w którym Obciążenie 
lub zwrot jest zgłoszone przez Punkt Handlowo-Usługowy lub 
operatora Bankomatu, w przypadku Kart, z których można korzystać 
w Bankomatach, a ten dzień nie musi pokrywać się z dniem, 
w którym Posiadacz Karty autoryzuje transakcję lub dokonywany 
jest zwrot. Możliwe są znaczne wahania kursów. Całkowity koszt 
przeliczenia waluty Posiadacza Karty (zwany dalej „Opłatą za 
przeliczenie waluty”) obejmuje Kurs Wymiany American Express 
oraz opłatę za przeliczenie waluty. Rozporządzenie (UE) 2019/518 
wymaga od American Express dostarczenia Posiadaczowi Karty 
informacji umożliwiających porównanie kosztu Opłaty za zmianę 
waluty ze stopami referencyjnymi wydanymi przez Europejski Bank 
Centralny. Informacje te można znaleźć na stronie internetowej 
American Express.
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12. Liability For Charges
a. You and/or Your Company shall be liable to Us for all Charges in 

accordance with the liability type that is identified in the Application 
Form or that We have otherwise agreed with Your Company in 
writing. Subject to the terms of following sections: “Lost / Stolen 
Card, Incorrectly Executed Transactions and Misuse of Your 
Account”, “Cash Advances”, “Statements and Queries” of this 
Terms and Conditions:
i) “Full Corporate Liability” means, Your Company shall be fully 

liable to Us for all Charges.
ii) “Combined Liability” means, Your Company and You shall 

be jointly and severally  liable for all Charges incurred by You; 
provided, however, that:
- Your Company shall not be liable and You are solely liable 

for Charges (a) incurred by You that are personal in nature 
and which did not accrue a benefit to Your Company or 
(b) for which Your Company has reimbursed You; and

- You shall not be liable and Your Company is solely liable 
for any Charges if, according to Your written statement the 
following conditions are jointly met: such Charges accrue 
a benefit to Your Company, Your Company authorised 
You to incur such Charges and Your Company has not 
reimbursed You for such Charges.

An exception applies to Cash Advances where You and Your 
Company are jointly and severally liable for Cash Advances.

b. Regardless of the liability type or settlement option identified in the 
Application Form or that Your Company has agreed with Us in writing, 
You may be able to make settlement for Charges on Your Card. 

13. Payment
a. All Charges are due and payable to us in full in PLN on the date set 

out on Your monthly Statement.
b. Any payment made in any currency other than PLN, if accepted by 

Us, is converted into PLN. This will delay the credit to Your Account 
and may involve the charging of currency conversion fees.

c. Payments will be credited to Your Account when received, cleared 
and processed by Us. The time for payments to reach Us for clearing 
and processing depends on the payment method, system and 
provider used to make payment to Us. You must allow sufficient 
time for Us to receive, clear and process payments by the payment 
due date. 

d. We may, at Our discretion, accept late or partial payment in full or 
payment in settlement of a dispute. In so doing We do not lose or 
consent to vary any of Our rights under the Agreement or under 
the law. 

e. We will normally apply payments to Your Account firstly to the 
amounts that have appeared on Your Statement and secondly to 
amounts that have not yet appeared on Your Statement. 
For servicing, administrative, systems or other business reasons, 
We may apply payments to Your Account in some other order or 
manner that We may determine at Our discretion. You agree that 
We may do so in a way that is favourable or convenient to Us.

f. We do not pay any interest on positive balances on Your Account.

14. Card is Our Property
The Card is only valid for the time period stated on the Card. Although 
you use the Card on your Account, the Card remains our property at 
all times. You may be asked to destroy the Card by cutting it up or 
returning the Card to us or anyone we ask to take it on our behalf, 
including Merchants. We may also inform Merchants that the Card 
is no longer valid.

15. Replacement Cards
a. A Replacement Card will be sent to you if the Card is lost, stolen, 

damaged, cancelled, renewed or switched to a different card type. 
The Card may also be cancelled, or no further Charges permitted 
without a Replacement Card being issued.

b. You authorise us to send you a Replacement Card before the current 
Card expires. You must destroy any expired Cards by cutting them 
up or returning them to us. This Agreement as amended or replaced 
continues to apply to any Replacement Cards we issue.

c. Please note that We do not provide Replacement Card information 
(such as Card number and Card expiry date) to Merchants.

d. You will not be liable for any charge made in relation to the issuance 
of a Replacement Card.

16. Recurring Charges
a. In order to avoid potential disruption of Recurring Charges and the 

provision of goods and services in case of a Card being cancelled 
or replaced, You may wish to contact the Merchant and provide 
Your Replacement Card information or make alternate payment 
arrangements. 

b. Recurring Charges may be automatically charged to a Replacement 
Card without notice to you in which case You and/or Your Company 
(dependent on which liability structure is chosen for the Account, 
please see the “Liability for Charges” section of this Terms and 
Conditions) are responsible for any such Recurring Charges but 
please note that we are not obliged to provide Replacement 
Card information (such as Card number and Card expiry date) to 
Merchants.

c. To stop Recurring Charges being billed to Your Account, You may 
wish to advise the Merchant in writing or in another way permitted 
by the Merchant. 

d. If We permit, You may allow Us or Our agent to enrol You with 
a Merchant for Recurring Charges. You will remain responsible to 
make other payment arrangements until the Recurring Charges 
begin to be applied to Your Account. 

17. Acceptance of Charges by Us – Account Limits 
a. We may require Charges to be approved by us before they are 

accepted by a Merchant.
b. Each Charge is approved based on the expense level and credit 

history of all of your and/or Your Company’s accounts established 
with us, as well as on your credit history with other financial 
institutions and your personal resources and income known by us.

c. Even though your Account may not be in default, we may refuse any 
request for approval of a Charge, on reasonable grounds for example 
where we suspect unauthorised, improper and/or fraudulent use, 
due to technical difficulties, security concerns, unusual spending 
behaviour, increased risk that you and/or Your Company may not 
be able to pay your Account in full and on time (including without 
limitation, exceeding limits that we impose on Your Company’s 
outstanding obligations to us such as global credit limits that apply 
to some or all Cards), late payment, problems reported by the credit 
reference agency or if the use of the Card is prohibited pursuant to 
the ‚Prohibited Uses’ section of this Agreement. Where possible, we 
may provide you, at your request, our reasons for any refusal for 
approval. You may contact us on +48 22 581 52 22 or by sending an 
email to the following email address: kartapln@aexp.com.

18. Use of Personal Information 
The following terms apply to the processing of Your Data (as defined 
below):
a. information about You (including Your personal data), Your Account 

and Charges on Your Account (including details of goods or services 
purchased) (“Data”) are processed by Us in the following aims and 
on the following basis:
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e. Posiadacz Karty wyraża zgodę na korzystanie z Karty wyłącznie 
na potrzeby prowadzenia działalności handlowej, biznesowej lub 
zawodowej i potwierdza, że American Express nie jest zobowiązane 
do wysyłania Posiadaczowi Karty powiadomień dotyczących opłat 
za przeliczenie waluty, zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 
2019/518.

12. Odpowiedzialność z tytułu Obciążeń
a. Posiadacz Karty lub Firma Posiadacza Karty są odpowiedzialni 

wobec American Express za wszystkie Obciążenia zgodnie 
z opcją odpowiedzialności wskazaną w Formularzu Wniosku lub 
uzgodnioną przez American Express z Firmą Posiadacza Karty na 
piśmie. Z zastrzeżeniem postanowień następujących punktów 
niniejszych Warunków: „Zgubione/skradzione Karty, nieprawidłowo 
zrealizowane transakcje i nadużycia związane z korzystaniem 
z Rachunku Posiadacza Karty”, „Wypłaty Gotówkowe”, „Wyciągi 
i zapytania”:
i) „Pełna Odpowiedzialność Korporacyjna” oznacza, że Firma 

Posiadacza Karty ponosi wobec American Express pełną 
odpowiedzialność za wszystkie Obciążenia.

ii) „Odpowiedzialność Wspólna” oznacza, że Firma Posiadacza 
Karty i Posiadacz Karty solidarnie ponoszą odpowiedzialność 
za wszystkie Obciążenia dokonane przez Posiadacza Karty; 
z zastrzeżeniem, że:
- Firma Posiadacza Karty nie ponosi odpowiedzialności, 

a Posiadacz Karty ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
Obciążenia (a) dokonane przez Posiadacza Karty, które 
mają charakter osobisty oraz nie przynoszą korzyści Firmie 
Posiadacza Karty lub (b) z tytułu których Firma Posiadacza 
Karty dokonała na jego rzecz zwrotu; oraz

- Posiadacz Karty nie ponosi odpowiedzialności, a Firma 
Posiadacza Karty ponosi wyłączną odpowiedzialność 
za wszelkie Obciążenia, jeżeli zgodnie z  pisemnym 
oświadczeniem Posiadacza Karty zaistniały łącznie 
następujące warunki: Obciążenia przyniosły korzyść Firmie 
Posiadacza Karty, Firma Posiadacza Karty upoważniła 
go do dokonania tych Obciążeń oraz Firma Posiadacza 
Karty nie dokonała zwrotu z tytułu tych Obciążeń na rzecz 
Posiadacza Karty.

Wyjątek stanowią Wypłaty Gotówkowe, w przypadku których 
Posiadacz Karty i Firma Posiadacza Karty ponoszą odpowiedzialność 
solidarną.

b. Niezależnie od wybranej opcji odpowiedzialności wskazanej 
w Formularzu Wniosku lub uzgodnionej przez American Express 
z  Firmą Posiadacza Karty na piśmie, Posiadacz Karty może 
dokonywać rozliczeń Obciążeń na Karcie. 

13. Płatność
a. Wszystkie Obciążenia są należne i płatne na rzecz American Express 

w całości w PLN w terminie wskazanym w Wyciągu otrzymywanym 
przez Posiadacza Karty co miesiąc.

b. Każda płatność dokonana w walucie innej niż PLN, o ile zostanie 
zaakceptowana przez American Express, zostanie przeliczona na 
PLN. Operacja ta opóźni uznanie Rachunku Posiadacza Karty oraz 
może wiązać się z pobraniem opłat za przeliczenie waluty.

c. Płatności będą uznawane na Rachunku Posiadacza Karty z chwilą 
ich otrzymania, rozliczenia i  przetworzenia przez American 
Express. Czas, w jakim płatności wpływają do American Express 
w celu ich rozliczenia i przetworzenia, zależy od sposobu płatności 
oraz systemu i podmiotu obsługującego dokonanie płatności na 
rzecz American Express. Posiadacz Karty zobowiązany jest do 
uwzględnienia wystarczającej ilości czasu dla American Express na 
otrzymanie, rozliczenie i przetworzenie płatności przed terminem 
ich wymagalności. 

d. American Express może według własnego uznania akceptować 
płatności dokonane z opóźnieniem lub płatności częściowe w pełnej 
wysokości bądź też płatności dokonane w celu rozliczenia spornych 
kwot. Na skutek takiej akceptacji, American Express nie traci ani 
nie zgadza się na zmianę praw przysługujących mu na podstawie 
Umowy lub przepisów prawa. 

e. American Express będzie w normalnych okolicznościach zaliczać 
płatności dokonywane na Rachunek Posiadacza Karty w pierwszej 
kolejności na poczet kwot wykazanych w jego Wyciągu, a następnie 
na poczet kwot, które jeszcze nie zostały wykazane w Wyciągu. 
Ze względów serwisowych lub administracyjnych lub też związanych 
z systemami lub z innych względów biznesowych American Express 
może zaliczać płatności dokonywane na Rachunek Posiadacza Karty 
na poczet należnych mu kwot w innej kolejności lub w sposób, który 
ustali według własnego uznania. Posiadacz Karty wyraża zgodę na 
stosowanie przez American Express powyższych zasad w sposób 
korzystny lub dogodny dla American Express.

f. American Express nie wypłaca odsetek od salda dodatniego na 
Rachunku Posiadacza Karty.

14. Karta jako własność American Express
Karta jest ważna jedynie przez wskazany na niej okres. Chociaż 
Posiadacz Karty korzysta z niej w odniesieniu do swojego Rachunku, 
przez cały czas pozostaje ona własnością American Express. Posiadacz 
Karty może zostać poproszony o zniszczenie Karty poprzez jej przecięcie 
lub zwrócenie American Express lub osobie, którą American Express 
poprosi o odebranie w jego imieniu, w tym w Punktach Handlowo-
Usługowych. Ponadto American Express może informować Punkty 
Handlowo-Usługowe, że Karta utraciła ważność.

15. Karty Zastępcze
a. Karta Zastępcza zostanie wysłana do Posiadacza Karty w przypadku 

utraty, kradzieży, zniszczenia, anulowania, odnowienia Karty 
lub zmiany jej typu. Jeżeli Karta Zastępcza nie zostanie wydana, 
Karta może zostać anulowana lub dalsze Obciążenia mogą zostać 
uniemożliwione.

b. Posiadacz Karty upoważnia American Express do wysyłania Karty 
Zastępczej przed wygaśnięciem aktualnej Karty. Posiadacz Karty 
musi zniszczyć wszelkie Karty, których termin ważności upłynął, 
poprzez przecięcie ich lub zwrócenie American Express. Umowa 
wraz ze zmianami i dokumentami zastępującymi ją ma zastosowanie 
do wszystkich Kart Zastępczych wydanych przez American Express.

c. Należy pamiętać, że American Express nie udziela Punktom 
Handlowo-Usługowym informacji o Kartach Zastępczych (takich 
jak numer Karty i data upływu jej ważności).

d. Posiadacz Karty nie ponosi opłat w związku z wydaniem Karty 
Zastępczej.

16. Opłaty Powtarzalne
a. W celu uniknięcia potencjalnych przerw w dokonywaniu Opłat 

Powtarzalnych i  w  dostawie towarów i  usług w  przypadku 
anulowania lub wymiany Karty, Posiadacz Karty musi skontaktować 
się z Punktem Handlowo-Usługowym oraz udzielić mu informacji 
o  Karcie Zastępczej lub dokonać alternatywnych uzgodnień 
dotyczących płatności. 

b. Karta Zastępcza może zostać obciążona Opłatami Powtarzalnym 
automatycznie bez konieczności zawiadamiania Posiadacza Karty, 
w którym to przypadku Posiadacz Karty lub Firma Posiadacza 
(w zależności od tego, która opcja odpowiedzialności zostanie 
wybrana w  odniesieniu do Rachunku — należy zapoznać się 
z punktem „Odpowiedzialność z tytułu Obciążeń” niniejszych 
Warunków) są odpowiedzialni z  tytułu wszelkich Opłat 
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Aim of processing Legal basis of processing
Acceptance or  rejec tion 
of the Applicant, provision 
of the services as agreed in 
the Agreement, including 
administration of the Account.

Undertaken on the request 
of the data subject before 
entering into Agreement and 
necessary for the execution of 
the Agreement. 

Assessment of some pieces 
of information concerning 
Applicant/Cardmember in the 
automated data processing of 
Data (profiling),

Necessary for the execution of 
the Agreement

Market analysis and statistics For legitimate interests of the 
data controller 

Direct marketing of own 
products

For legitimate interests of the 
data controller

Enforcement of claims or 
defence of rights

For legitimate interests of the 
data controller

Execution of American Express’ 
obligations under the applicable 
law

Execution of legal obligations 
of data 

b. To the necessary extend, We may: 
i) provide Data to the American Express Entities, including their 

agents, processors and suppliers; to companies who distribute 
the Card; and

ii) provide Data to Your Company (including the Programme 
Administrator) or its Affiliates, including their agents and 
processors; to any party authorised by You; to any other party 
whose name or logo appears on the Card; and to Merchants 
You use; and 

iii) otherwise process Your data (including profiling) in each 
case in order to administer and service Your Account or the 
American Express Corporate Card Programme, process and 
collect Charges on it and manage any benefits, insurance, travel 
or other corporate programmes in which You or Your Company 
are enrolled or for security, anti-fraud and regulatory purposes. 

c. American Express Entities, other companies and appointed 
processors specifically selected by Us will have access to and may 
process the Data (including profiling) to develop lists to make on 
Our behalf relevant offers to You (by mail, email, telephone or via 
the Internet), provided that You have opted in to it where required. 
We may: 
i) anonymise the Data 
ii) consolidate the Data from various American Express Entities 

and/or 
iii) aggregate Your Data and other Cardmembers’ data in order to 

manage, maintain and develop Our overall relationship with 
You. The Data used to develop these lists may be obtained from 
the Application Form and process, from the Charges on the Card, 
from surveys and research (which may involve contacting You 
by mail, email, telephone or via the Internet provided that You 
have opted in to it where required) and other sources such as 
Merchants or marketing organisations. 

d. Recognising that the Card is only to be used for business purposes 
We may use information about You, Your Account and Charges 
made using the Card, to prepare reports and statistics to enable Your 
Company to uphold an effective administration and procurement 
policy, as well as in order to fulfil contractual obligations towards 
Your Company. Additionally We may also provide Your Company 
information on outstanding debt. Such reports and statistics may 

be made available to Your Company (including the Programme 
Administrator and designated employees) or its Affiliates, including 
their agents and processors for the purposes of administration of 
the American Express Corporate Card Programme and includes 
detailed information per transaction like Your name, Card number, 
transaction descriptions (including for example dates, values and 
currencies), information on the Merchant and Merchant industry. 

e. Unless Your Account has “Full Corporate Liability” as described in 
the “Liability for Charges” section of this Terms and Conditions We 
may on the terms set forth in the provisions of law:
i) provide the Data to credit reference agencies (“CRAs”). If You 

owe Us money and do not repay in full or on time, We may tell 
CRAs to record the outstanding debt. This information may be 
used to make decisions about offering products such as credit 
and credit-related services and other facilities to You and for 
preventing fraud and tracing debtors;

ii) carry out credit checks while any money is owed on Your 
Account (including contacting Your bank) and disclose the Data 
to collection agencies and lawyers for the purpose of collecting 
debts on Your Account; and/or

iii) carry out further credit checks, including at CRAs, and 
analyse Your Data to assist in managing Your Account, to 
approve Charges and to prevent fraud or any other unlawful 
activity. These CRA searches will not be seen or used by other 
organisations to assess Your ability to obtain credit.

f. We may provide the Data with fraud prevention agencies. If You 
give Us false or inaccurate information resulting in fraud, this may 
be recorded for security purposes. These records may be used by Us 
and other organisations to make decisions about offering products 
such as credit and credit-related services, motor, household, life  
and other insurance products to You, to make decisions about 
insurance claims made by You or any other party with a financial 
association with You, trace debtors, recover debt, prevent fraud and 
money laundering and manage Your accounts or insurance policies.

g. In order to fulfil Our obligations under anti-money laundering law 
We may process the Data in the scope determined by the law in order 
to apply due diligence measures and analyse transactions during 
the lifetime of the agreement and five years following respectively 
the start of a new calendar year after the commercial relations with 
customer ended or the analysis of the transaction was made.

h. We, and reputable subcontractors selected by Us, may monitor or 
record Your telephone calls to Us or Ours to You to ensure consistent 
servicing levels (including staff training) and account operation, 
to assist in dispute resolution and follow up on Your contractual 
requests.

i. We may undertake all of the above both within and outside Poland 
and the European Union (“EU”). This includes processing Data i.a. in 
the USA in which data protection laws are not as comprehensive as 
the EU. In these cases, please note that We always take appropriate 
steps to ensure an adequate level of protection as required by laws 
of the EU, such as by binding corporate rules, by use of standard 
clauses or other legally recognized means of protection.

j. We use advanced technology and well-defined procedures to 
help ensure that Your Data is processed promptly, accurately and 
completely.

k. American Express Europe S.A. Oddział w Polsce is the data controller 
with regard to Your Data. The address of the data controller is:  
ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw.

l. You have the following rights in connection with Your Data: In 
certain instances, You have the right to access, update, and change 
or correct, or erase Your Data. You may also be entitled to restrict 
how we use Your Data, and You may also be able to object to Your 
Data being used. Where the processing of Your Data by us is based 



Warunki dla Posiadaczy Kart

7

KARTA KORPORACYJNA AMERICAN EXPRESS®

American Express Europe S.A. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), adres: Avenida Partenón 12-14, 28042, Madryt, Hiszpania, jest zarejestrowana w Hiszpanii w Registro Mercantil  
de la Provincia de Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 i licencjonowana i nadzorowana przez Banco de España (numer ref. 6.837). W odniesieniu do działalności oddziału  
American Express Europe S.A. w Polsce (adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS: 0000733504, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP: 1070041140, REGON 380471469) obowiązują lokalne przepisy, których stosowanie może być egzekwowane przez polską Komisję Nadzoru Finansowego.

CorpCard_PL_CardmemberT&C_Jan2022

Powtarzalnych. Jednakże American Express nie przekazuje 
informacji dotyczących Kart Zastępczych (takich jak numer Karty 
i data wygaśnięcia Karty) Punktom Handlowo-Usługowym. 

c. W  celu zaprzestania obciążania Rachunku Posiadacza Karty 
Opłatami Powtarzalnymi, Posiadacz Karty musi poinformować 
o tym Punkt Handlowo-Usługowy na piśmie lub w inny sposób 
dozwolony przez Punkt Handlowo-Usługowy. 

d. Jeżeli American Express wyrazi na to zgodę, Posiadacz Karty 
może umożliwić American Express lub jego przedstawicielowi 
zarejestrowanie Posiadacza Karty w Punkcie Handlowo-Usługowym 
na potrzeby dokonywania Opłat Powtarzalnych. Posiadacz Karty 
pozostaje odpowiedzialny za uzgodnienie alternatywnych zasad 
płatności do czasu rozpoczęcia rozliczania Opłat Powtarzalnych 
z Rachunku Posiadacza Karty. 

17. Akceptacja Obciążeń przez American Express – Limity Rachunku 
a. American Express może wymagać zatwierdzenia Obciążeń przez 

American Express przed ich akceptacją przez Punkt Handlowo-
Usługowy.

b. Każde Obciążenie jest zatwierdzane w oparciu o poziom wydatków 
i historię kredytową wszystkich Rachunków Posiadacza Karty 
i Firmy Posiadacza Karty utworzonych w American Express, jak 
też historię kredytową Posiadacza Rachunku w innych instytucjach 
finansowych i wiedzę American Express na temat osobistych 
zasobów Posiadacza Rachunku i jego dochodów.

c. Nawet jeżeli na Rachunku Posiadacza Karty nie ma 
przeterminowanego zadłużenia, American Express może odmówić 
zatwierdzenia Obciążenia z  uzasadnionych powodów, np. 
w przypadkach, gdy American Express podejrzewa użycie karty bez 
upoważnienia, w niewłaściwy i/lub nieuczciwy sposób, z przyczyn 
technicznych, ze względów bezpieczeństwa, w  przypadku 
nietypowego wydawania środków pieniężnych, jeżeli zaistnieje 
podwyższone ryzyko niemożności spłacenia przez Posiadacza 
Karty lub Firmę Posiadacza Karty należności na Rachunku 
Posiadacza Karty w pełnej wysokości i w terminie (w tym, między 
innymi, w przypadku przekroczenia limitów nałożonym na zaległe 
zobowiązania Firmy Posiadacza Karty, takie jak globalne limity 
kredytowe, które mają zastosowanie do niektórych lub wszystkich 
Kart), w  przypadku opóźnienia w  płatnościach, wystąpienia 
problemów zgłoszonych przez biuro informacji kredytowej lub 
w przypadku, gdy korzystanie z Karty jest zabronione zgodnie 
z punktem niniejszych Warunków „Niedozwolone przypadki 
korzystania z Karty”. W miarę możliwości American Express może 
przedstawić Posiadaczowi Karty, na jego wniosek, powody odmowy 
zatwierdzenia Obciążenia. Posiadacz Karty może skontaktować się 
z American Express, dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 581 52 22 
lub pisząc na adres e-mail: kartapln@aexp.com.

18. Wykorzystywanie informacji osobistych 
Zdefiniowane poniżej Dane Posiadacza Karty są przetwarzane przez 
American Express na następujących warunkach:
a. Informacje dotyczące Posiadacza Karty (w tym jego dane osobowe), 

jego Rachunku i  Obciążeń na Rachunku Posiadacza Karty 
(w tym dane dotyczące zakupionych towarów i usług) („Dane”) 
przetwarzane są przez American Express w następujących celach 
i w oparciu o następujące podstawy: 

Cel przetwarzania Podstawa prawna 
przetwarzania

Rozpatrzenie wniosku oraz 
realizacja usług określonych 
w Umowie

Podjęcie na żądanie osoby, 
której dane dotyczą przed 
zawarciem Umowy oraz 
niezbędność do wykonania 
samej Umowy 

Ocena niektórych informacji 
dotyczących Wnioskodawcy/
Posiadacza Karty w ramach 
zautomatyzowanego 
przetwarzania danych 
(profilowanie)

Niezbędność do wykonania 
Umowy

Analizy rynkowe oraz 
statystyczne

Uzasadniony interes 
administratora danych 

Marketing bezpośredni 
produktów własnych

Uzasadniony interes 
administratora danych

Dochodzenie lub obrona 
roszczeń

Uzasadniony interes 
administratora danych

Wypełnienie obowiązków 
American Express nałożonych 
odrębnymi przepisami prawa 

Wypełnienie obowiązku 
prawnego ciążącego na 
administratorze

b. American Express może w niezbędnym zakresie: 
i) przekazywać Dane Podmiotom American Express, w tym 

ich przedstawicielom, podmiotom odpowiedzialnym za 
przetwarzanie danych oraz dostawcom, spółkom zajmującym 
się dystrybucją Karty, jak też

ii) udostępniać je Firmie Posiadacza Karty (w tym Administratorowi 
Programu) lub jej Podmiotom Stowarzyszonym, w tym ich 
przedstawicielom, osobom upoważnionym przez Posiadacza 
Karty, innym podmiotom, których nazwa lub logo widnieje 
na Karcie oraz Punktom Handlowo-Usługowym, z których 
Posiadacz Karty korzysta, oraz 

iii) w inny sposób przetwarzać Dane (w tym profilować) w celu 
zarządzania Rachunkiem Posiadacza Karty lub programem 
Kart Korporacyjnych American Express i  ich obsługi oraz 
w celu przetwarzania i inkasowania Obciążeń na Rachunku 
i zarządzania programami dotyczącymi benefitów, ubezpieczeń 
i podróży i innymi programami korporacyjnymi, w których 
uczestniczy Posiadacz Karty lub Firma Posiadacza Karty lub ze 
względów bezpieczeństwa, w celu przeciwdziałania oszustwom 
i do celów określonych w przepisach prawa. 

c. Podmioty American Express, inne spółki i podmioty odpowiedzialne 
za przetwarzanie danych specjalnie wybrane w tym celu przez 
American Express będą miały dostęp do Danych oraz będą mogły 
je przetwarzać (w tym profilować) celem sporządzania ich wykazów 
na potrzeby przygotowania odpowiednich ofert dla Posiadacza 
Karty (które będą wysyłane w imieniu American Express pocztą 
tradycyjną, pocztą elektroniczną lub przekazywane telefonicznie 
lub za pośrednictwem Internetu). American Express może 
i) anonimizować Dane, 
ii) konsolidować Dane uzyskane od różnych Podmiotów American 

Express i/lub 
iii) agregować Dane Posiadacza Karty z danymi innych Posiadaczy 

Kart w celu zarządzania całością relacji z Posiadaczem Karty, 
utrzymywania lub rozwijania jej. Dane wykorzystywane w celu 
sporządzania powyższych wykazów mogą być uzyskiwane 
z Formularza Wniosku i w trakcie procedury jego przetwarzania, 
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on Your consent, You may withdraw that consent at any time. You 
may also have the right to receive information about You in a way 
that can be “ported” elsewhere. Please refer to our Privacy Statement 
on our website for more information on exercising these rights. In 
connection with the above:
i) If you wish to have access to Your Data, please write to us at 

the contact details indicated below, and we will provide You 
with information about the Data that we hold about You in 
accordance with applicable law.

ii) If You believe that any Data that we hold about You is incorrect 
or incomplete, You should write without delay to us at the 
contact details indicated below.

iii) If you wish to opt-out of marketing programmes, You can write 
to us at the contact details indicated below.

m. In order to exercise the above rights You should write without delay 
to Us on Our address: American Express, ul. Chłodna 51, 00-867 
Warsaw, Poland or to Our email address: kartapln@aexp.com. This 
email address enables the contact with an authorized American 
Express representative for data protection.

n. If You decide that Your rights have been infringed in connection 
with Our processing of Data You may file Your complaint before 
a data protection authority.

o. For more information in respect of Your Data processing and 
exercising Your rights concerning such processing please refer to 
the Privacy Statement on Our website.

19. Insurance
You may benefit from insurance taken out by Us with third party 
insurance providers. The continuing provision, scope and terms of 
the insurance benefits may be changed or cancelled by Us or the third 
party insurance provider at any time during the term of the Agreement. 
Wherever possible, We will give You or Your Company at least sixty 
(60) days advance notice of any detrimental changes to or cancellation 
of the insurance benefits.

20. Communicating With You 
a. Communications will be made available to You by post, email (or 

links provided in e-mail), SMS, insertion of the relevant note in 
the Statement (or Statement insert) or via the Online Statement 
Service or through links on webpages accessible via the Online 
Statement Service or any combination of these and You agree that it 
is Your responsibility to access all such Communications. You must 
maintain a valid mailing address and phone number in Our records 
for Your Account (except as set out below). You also agree that We 
may communicate with You via Your Company or Programme 
Administrator by post, email (or links provided in email), SMS, 
insertion of the relevant note in the Statement (or Statement insert) 
or via the Online Statement Service (or through links on webpages 
accessible via the service) that We may establish from time to time, 
in which case a Communication to Your Company or Programme 
Administrator about the Card, Account or the Agreement will be 
deemed to be a notification from Us to You. 

b. Where the Card is subject to “Full Corporate Liability” as described 
in the “Liability for Charges” section of this Terms and Conditions 
and Your Company is responsible for centrally settling payment of 
Your Account with Us directly, We may give notice of changes to 
Our Corporate Card programme to Your Company on Your behalf 
and not to You personally. 

c. You must keep Us up to date in writing with Your name, email 
addresses, postal mailing address and phone numbers and other 
contact details for delivering Communications under the Agreement. 
We shall not be responsible for any fees or charges or any other 

damage suffered by You, if You fail to inform Us about any changes 
to such contact details. 

d. You must inform Us in writing of any changes to other information 
previously provided to Us such as information You provided 
when You applied for Your Account. You also agree to give Us any 
additional information We reasonably request.

e. All electronic Communications that we provide including  
Statements will be deemed to be received on the day that we send 
the notification e-mail or post the Communication online even if 
you do not access the Communication on that day.

f. If we have been unable to deliver any Communication or 
a Communication has been returned after attempting to deliver it 
via an address or telephone number previously advised to us by 
you or the Programme Administrator, we will consider you to be in 
material breach of this Agreement and may stop attempting to send 
Communications until we receive accurate contact information. 
Our action or inaction does not limit your obligations under this 
Agreement. All deliveries to the address most recently stated to us 
are considered to have been delivered to you.

g. Your Company may provide Us with Your contact details including 
Your telephone number(s), email and home address for the purpose 
of managing Your account.

h. You may also communicate with Us via Programme Administrator. 
In particular, should the Programme Administrator pass on to Us 
Your declarations of will related to the Agreement You agree and 
accept that We deem the Programme Administrator being duly 
authorized by You to do so.

21. Complaints and Problems with Goods and Services Purchased 
a. If you have a complaint or problem with a Merchant or any goods 

or services charged to your Account, you and/or Your Company 
(dependent on which liability structure is chosen for the Account, 
please see the “Liability for Charges” section of this Terms and 
Conditions) must still pay all Charges on your Account and settle 
the dispute directly with the Merchant.

b. If You have any complaints about Your Account or the service You 
have received from Us, please contact Us by calling the number: 
+48 22 581 52 22 or by writing to the following email address: 
kartapln@aexp.com or sending Us a letter at: ul. Chłodna 51, 00-867 
Warsaw. You can also raise Your complaint orally while visiting Us at 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw. Details of our complaints handling 
procedures are available online on Our website.

c. Your complaint will be resolved within fifteen (15) business days. 
In case We are not able to provide You with Our final response due 
to complexity of Your case within this period We will inform You 
accordingly giving prospective date of Our final response which 
shall not be later than thirty five (35) business days after the receipt 
of Your complaint. You will receive Our final response on paper or 
other durable medium unless You agree to receive it by email. If 
You are unable to resolve Your complaint with Us and have received 
a final response from Us confirming this, You may be entitled to refer 
it to Polish Financial Ombudsperson or before the Polish common 
court. We do not use any third party dispute resolution service to 
resolve complaints made under this Agreement.

d. You may also file a complaint concerning Our services before 
Financial Supervisory Authority (Komisja Nadzoru Finansowego), 
ul. Pięknej 20 Warszawy 1, 00-549. 

22. Lost / Stolen Cards, Incorrectly Executed Transactions and 
Misuse of Your Account

a. You must tell Us immediately by telephone at +48 22 581 52 22 if:
i) You discover that a Card is lost or stolen;
ii) You know a Card or Replacement Card has not been received;
iii) You suspect that someone else has learnt a Code;

https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/online-privacy-statement/
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z Obciążeń na Karcie, z sondaży i badań (które mogą obejmować 
kontaktowanie się z Posiadaczem Karty pocztą tradycyjną, 
pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem 
Internetu) oraz z innych źródeł, takich jak Punkty Handlowo-
Usługowe lub organizacje marketingowe. 

d. Uznając, że Karta ma być używana wyłącznie w celach związanych 
z działalnością gospodarczą, American Express może wykorzystywać 
informacje dotyczące Posiadacza Karty, Rachunku Posiadacza Karty 
i Obciążeń dokonanych z wykorzystaniem Karty do sporządzania 
raportów i  danych statystycznych umożliwiających Firmie 
Posiadacza Karty utrzymywanie efektywnej polityki w zakresie 
administracji i zaopatrzenia, jak też w celu wypełniania zobowiązań 
umownych wobec Firmy Posiadacza Karty. Dodatkowo American 
Express może udostępniać Firmie Posiadacza Karty informacje 
dotyczące niespłaconego zadłużenia. Takie raporty i  dane 
statystyczne mogą być udostępniane Firmie Posiadacza Karty 
(w tym Administratorowi Programu i wyznaczonym pracownikom) 
lub jej Podmiotom Stowarzyszonym, w tym ich przedstawicielom 
w celu administrowania Programem Kart Korporacyjnych American 
Express i  obejmują szczegółowe informacje na temat każdej 
transakcji, takie jak imię i nazwisko Posiadacza Karty, numer 
Karty, opisy transakcji (w tym na przykład daty, wartości i waluty), 
informacje na temat Punktu Handlowo-Usługowego i branży Punktu 
Handlowo-Usługowego. 

e. O  ile dla Rachunku Posiadacza Karty nie wybrano opcji 
„Pełna Odpowiedzialność Korporacyjna” zgodnie z  opisem 
zawartym w  punkcie niniejszych Warunków zatytułowanym 
„Odpowiedzialność z tytułu Obciążeń”, American Express ma 
prawo, na zasadach przewidzianych przepisami prawa:
i) udostępniać Dane biurom informacji gospodarczej i kredytowej 

(„Biura Informacji Gospodarczej”). Jeżeli Posiadacz Karty 
posiada zobowiązania pieniężne wobec American Express 
i nie spłaca ich w terminie, American Express może poprosić 
Biura Informacji Gospodarczej o odnotowanie informacji 
o  przeterminowanym zadłużeniu. Informacja taka może 
być wykorzystana przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
oferowania Posiadaczowi Karty produktów takich jak 
kredyty i związane z nimi usługi oraz innych usług, jak też do 
zapobiegania nadużyciom i odszukiwania dłużników;

ii) poddawać analizie wiarygodność kredytową w przypadku, 
gdy Rachunek Posiadacza Karty jest zadłużony (w  tym 
kontaktować się z bankiem Posiadacza Karty) oraz ujawniać 
Dane agencjom windykacji należności i prawnikom w celu 
odzyskania zadłużenia istniejącego na tym Rachunku; i/lub

iii) prowadzić dalsze analizy zdolności kredytowej, w  tym 
z wykorzystaniem Biur Informacji Gospodarczej, oraz Danych 
Posiadacza Karty w celu udzielenia pomocy w zarządzaniu 
Rachunkiem Posiadacza Karty, zatwierdzania Obciążeń 
i zapobiegania oszustwom i działaniom niezgodnym z prawem. 
Wyniki badań przeprowadzonych przez Biura Informacji 
Gospodarczej nie będą udostępniane innym instytucjom 
ani wykorzystywane przez nie na potrzeby oceny zdolności 
kredytowej Posiadacza Karty.

f. American Express może udostępniać Dane organom ds. zapobiegania 
nadużyciom finansowym. Jeżeli Posiadacz Karty poda American 
Express niezgodne z prawdą lub niedokładne dane i American 
Express podejrzewać będzie, że doszło do oszustwa, informacja ta 
może zostać odnotowana w odpowiednich rejestrach na potrzeby 
bezpieczeństwa. Rejestry te mogą być wykorzystywane przez 
American Express i inne instytucje przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących oferowania Posiadaczowi Karty i osobom powiązanym 
z  nim finansowo produktów takich jak kredyty i  związane 
z nimi usługi, ubezpieczenia motoryzacyjnego, ubezpieczenia 

mienia lub ubezpieczenia na życie bądź też innych produktów 
ubezpieczeniowych, przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
roszczeń ubezpieczeniowych zgłaszanych przez Posiadacza Karty, 
do odszukiwania dłużników, windykacji należności, zapobiegania 
oszustwom i praniu pieniędzy oraz w celu zarządzania rachunkami 
lub polisami ubezpieczeniowymi Posiadacza Karty.

g. American Express w  ramach obowiązków nałożonych przez 
ustawę o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i  finansowaniu 
terroryzmu, może przetwarzać Dane w  zakresie określonym 
przepisami prawa w celu zastosowania środków bezpieczeństwa 
finansowego oraz analizy przeprowadzanych transakcji, przez okres 
obowiązywania Umowy oraz przez pięć lat, licząc od pierwszego 
dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki 
gospodarcze z klientem lub licząc od momentu przeprowadzenia 
analizy transakcji.

h. American Express oraz wybrani przez American Express 
podwykonawcy mający dobrą reputację mogą monitorować lub 
nagrywać rozmowy telefoniczne przeprowadzone przez American 
Express z Posiadaczem Karty w celu zapewnienia odpowiedniego 
poziomu obsługi (w tym szkolenia pracowników) oraz prowadzenia 
rachunku, udzielania pomocy w rozstrzyganiu sporów oraz obsługi 
wniosków składanych przez Posiadacza Karty na podstawie umowy.

i. American Express może podejmować wszystkie powyższe działania 
zarówno na obszarze Polski i Unii Europejskiej („UE”), jak i poza 
tym obszarem. Dotyczy to przetwarzania Danych m.in. w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej gdzie przepisy dotyczące 
ochrony danych nie są tak kompleksowe jak w  UE. W  takich 
przypadkach American Express zawsze podejmuje odpowiednie 
kroki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony zgodnie 
z wymogami prawa UE, np. wiążącymi regułami korporacyjnymi, 
z wykorzystaniem standardowych klauzul lub innych prawnie 
uznanych środków ochrony.

j. American Express korzysta z zaawansowanej technologii i stosuje 
dokładnie określone procedury w celu umożliwienia szybkiego, 
dokładnego i kompletnego przetwarzania Danych Posiadacza Karty.

k. American Express Europe S.A. Oddział w Polsce jest administratorem 
danych w  odniesieniu do Danych Posiadacza Karty. Adres 
administratora danych to: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

l. Posiadaczowi Karty przysługują następujące prawa w związku 
z  jego Danymi: w  określonych przypadkach Posiadacz Karty 
ma prawo dostępu do swoich Danych, ich aktualizacji, zmiany, 
poprawiania lub usunięcia. Posiadacz Karty jest również uprawniony 
do ograniczenia sposobu wykorzystywania Danych przez American 
Express, a także może mieć możliwość wniesienia sprzeciwu wobec 
wykorzystywania jego Danych przez American Express. Jeżeli 
American Express przetwarza Dane Posiadacza Karty na podstawie 
udzielonej przez niego zgody, Posiadacz Karty może wycofać taką 
zgodę w dowolnym momencie. Posiadacz Karty ma również mieć 
prawo do otrzymywania informacji o sobie w sposób, umożliwiający 
ich przeniesienie do innego administratora. Więcej informacji na 
temat możliwości korzystania z tych praw znajduje się w Polityce 
Prywatności na stronie internetowej American Express. W związku 
z powyższym:
i) Jeżeli Posiadacz Karty chce uzyskać dostęp do swoich Danych, 

powinien napisać do American Express, korzystając w tym 
celu z danych kontaktowych wskazanych poniżej i wówczas 
American Express przekaże Posiadaczowi Karty informacje 
na temat Danych, które posiada na temat Posiadacza Karty 
zgodnie z obowiązującym prawem.

ii) Jeżeli Posiadacz Karty uważa, że którekolwiek z  Danych 
posiadanych przez American Express są nieprawidłowe lub 
niekompletne, powinien bezzwłocznie napisać do American 
Express, korzystając w tym celu z danych kontaktowych 
wskazanych poniżej.
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iv) You suspect that Your Account is being misused or a Charge 
has not been authorised;

v) You suspect that a Charge has been processed incorrectly;
vi) You have reason to believe that there has been a fraudulent 

action;
vii) Your Card is used for a contactless or Digital Wallet Technology 

Charge without Your authorisation;
viii) You discover, after reviewing Your Statement, that a Recurring 

Charge has been charged to Your Account which You previously 
requested the Merchant to cancel. 

b. If a Card is reported lost or stolen We will cancel the Card and issue 
a Replacement Card. If a lost or stolen Card is later found, it must 
not be used and must be cut in two and destroyed immediately. 

c. Your or Your Company’s maximum liability for any unauthorised 
Charges on the Card is equivalent of EUR 50 using the average 
exchange rate announced by the National Bank of Poland being in 
force on the day of execution of the transaction unless You:
i) did not comply with the Agreement (including the “Use of 

the Cards/Codes” section) intentionally or because You were 
grossly negligent. For example if You fail to take reasonable 
steps to keep the Card’s security features safe; or 

ii) have acted fraudulently. For example, if You gave the Card and/
or Codes to another person to use, then You may be liable for 
the full amount of any unauthorised Charges.

d. Provided You have not acted fraudulently, then You will not be  
liable to Us for any unauthorised Charges once You have notified Us. 

e. You have to cooperate with Us, including giving Us a declaration, 
and/or a copy of an official police report, if We ask. You also agree 
that we may provide information to the authorities.

f. If there are errors in a transaction and this is Our fault, We will 
reverse the Charge and restore Your Account as if the transaction 
had not taken place. We reserve the right to resubmit the correct 
transaction amount. 

g. If upon contacting Us, You wish to dispute a transaction based 
on a lack of Authorization, We will initiate an inquiry and place 
a temporary credit on Your Account in the amount of the transaction. 
Once the investigation is complete, We will adjust Your Account 
accordingly. 

h. In the event that We suspect any suspected or actual fraud has  
been carried out on Your Card or that there is any security threat  
to Your Card, including the circumstances set out in this clause, We 
will contact You using the contact details You have provided to Us.

23. Refunds for Authorised Transactions 
a. This section only applies to Charges at Merchants in the European 

Economic Area.
b. You can request a refund for a Charge if at the time that You agreed 

to the Charge, You did not know the exact amount of the transaction 
and the amount which appears on Your Statement is greater than 
the amount You reasonably expected. 

c. You must submit Your request for a refund within eight (8) weeks 
from the Statement date on which the Charge applies.

d. We will investigate Your request for such a refund, taking into 
consideration Your recent spending behaviour and all relevant 
circumstances related to the Charge. You must give Us all the 
information We reasonably require about the circumstances of 
the Charge and We may give this information to other companies 
or people investigating the matter on our behalf. 

e. We will within ten (10) business days of Us receiving from You 
complete information and documentation about Your dispute 
including information We may require confirming that Your dispute 
relates to a Charge falling within this section, either provide a refund 
or an explanation for Our refusal to do so. We reserve the right to 
adjust Your Account accordingly.

24. Limitation of Our Liability
a. Nothing in the Agreement shall limit or exclude any liability (and 

no limitation or exclusion of liability shall apply to any liability)  
of any party:
i) for death or personal injury caused by the negligence of a party 

or its employees, agents or subcontractors;
ii) for any fraud or fraudulent misrepresentation; and
iii) to the extent such limitation or exclusion is not permitted by 

applicable law.
b. Subject to paragraph (a) above, We will not be responsible or liable 

to You for any loss or damage due to:
i) delay or failure by a Merchant to accept a Card, the imposition by 

a Merchant of conditions on the use of the Card or the manner 
of a Merchant’s acceptance or non-acceptance of the Card for 
which We are not liable under binding law; and

ii) goods and/or services purchased with the Card or their delivery 
or non-delivery;

iii) failure to carry out our obligations under the Agreement if 
that failure is caused by a third party or an event outside our 
reasonable control, including but not limited to, a systems 
failure, data processing failure, industrial dispute or other action 
outside our control; or where contravention of our obligations 
is due to our obligations under provisions of European Union 
or national law; and

iv)  defects or faults in relation to ATMs.
c. Subject to (a) above, We will not be responsible or liable to You 

under any circumstances for any:
i) loss of profit, interest, goodwill, business opportunity, business, 

revenue or anticipated savings;
ii) losses related to damage to the reputation of You or any member 

of Your Company; or
iii) any indirect, special, punitive or consequential losses or damages,

even if such losses were foreseeable and notwithstanding that a party 
had been advised of the possibility that such losses were in the 
contemplation of the other party or any third party.

25. Changes
a. We may change any provision of this Terms and Conditions as well 

as Guide to Fees and Commissions including 
i) any fees and Charges applicable to Your Account and introduce 

new fees and Charges or change the circumstances in which 
they are applied and 

ii) the services We provide to You, from time to time.
b. We will give You at least two (2) months’ notice in advance of any 

changes save for any changes to the American Express Exchange 
Rate. You and we agree that we may change the interest rate or the 
reference exchange rate immediately without noticing You of such 
change in advance thereof. You will be deemed to have accepted the 
changes unless You notify Us in writing prior to the date on which 
the changes will take effect that You do not accept the changes. If 
You do not accept any changes to the Agreement, You can terminate 
Your Account at no cost before the date on which the changes will 
take effect. In case You notify Us that You do not accept changes 
but not terminate the Agreement, the Agreement shall terminate 
on the date proceeding the date when changes come into effect. 
Nevertheless, any changes which are clearly more favourable to the 
users of payment services may be applied immediately.

c. You will be liable for all Charges (including fees and Late Payment 
Fees) up to the date Your Account is closed. 

d. If We have made a major change or many minor changes in any one 
year, We may make available to You an updated copy of this Terms 
and Conditions or Guide to Fees and Commissions or a summary 
of the changes.
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iii) Jeżeli Posiadacz Karty chce zrezygnować z  programów 
marketingowych, może napisać do American Express, 
korzystając w tym celu z danych kontaktowych wskazanych 
poniżej. 

m. W celu skorzystania z powyższych praw Posiadacz Karty powinien 
bezzwłocznie na napisać do American Express na adres: American 
Express, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub na adres e-mail: 
kartapln@aexp.com. Powyższy adres e-mail umożliwia kontakt 
z upoważnionym przez American Express przedstawicielem ds. 
ochrony danych osobowych.

n. Jeżeli Posiadacz Karty uzna, że jego prawa zostały naruszone 
w związku z przetwarzaniem Danych przez American Express, może 
wnieść skargę do organu do spraw ochrony danych.

o. Dodatkowe informacje na temat zasad przetwarzania danych 
Posiadaczy Kart przez American Express oraz wynikających z tego 
przetwarzania uprawnień Posiadaczy Kart znajdują się w Polityce 
Prywatności na stronie internetowej American Express.

19. Ubezpieczenie
Posiadacz Karty może korzystać z ochrony ubezpieczeniowej z tytułu 
umowy ubezpieczenia zawartej przez American Express z zakładami 
ubezpieczeń będącymi osobami trzecimi. Aktualny zakres i warunki 
świadczeń z ubezpieczenia mogą ulec zmianie lub anulowaniu przez 
American Express lub towarzystwo ubezpieczeniowe będące osobą 
trzecią w dowolnym czasie podczas obowiązywania Umowy. Jeżeli 
tylko będzie to możliwe, American Express zawiadomi Posiadacza 
Karty lub Firmę Posiadacza Karty o wszelkich niekorzystnych zmianach 
lub o anulowaniu świadczeń ubezpieczeniowych z wyprzedzeniem co 
najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni.

20. Korespondencja z Posiadaczem Karty 
a. Komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi Karty pocztą 

tradycyjną, pocztą elektroniczną (lub poprzez zamieszczenie 
hiperłączy w wiadomości elektronicznej), za pomocą wiadomości 
tekstowych SMS, poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji 
w  Wyciągu (lub w  informacji załączonej do Wyciągu) lub za 
pośrednictwem Usługi Wyciąg On-line bądź hiperłączy na stronach 
internetowych American Express dostępnych poprzez Usługę 
Wyciąg On-line lub z zastosowaniem dowolnej kombinacji tych 
metod, a Posiadacz Karty wyraża zgodę, że to na nim spoczywa 
obowiązek uzyskania dostępu do wszelkich takich Komunikatów. 
Posiadacz Karty musi zapewnić, aby w rejestrze American Express 
dotyczącym Rachunku Posiadacza Karty znajdował się aktualny 
adres poczty elektronicznej i  numer telefonu (z  wyjątkiem 
sytuacji opisanej poniżej). Posiadacz Karty zgadza się również 
na to, że American Express może komunikować się z nim za 
pośrednictwem Firmy lub za pośrednictwem Administratora 
Programu za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (lub 
poprzez zamieszczenie hiperłączy w wiadomości elektronicznej), 
wiadomości tekstowej SMS, poprzez zamieszczenie odpowiednich 
informacji w Wyciągu (lub w informacji załączonej do Wyciągu) lub 
za pomocą Usługi Wyciągu On-line (lub za pomocą hiperłączy na 
stronach internetowych dostępnych za pośrednictwem tej usługi), 
zgodnie z ustaleniami dokonywanymi przez American Express, 
w którym to przypadku komunikat skierowany do Firmy Posiadacza 
Karty lub Administratora Programu na temat Karty, Rachunku lub 
Umowy zostanie uznany za powiadomienie Posiadacza Karty przez 
American Express. 

b. W  przypadku, gdy Karta podlega „Pełnej Odpowiedzialności 
Korporacyjnej”, jak opisano w punkcie niniejszych Warunków 
zatytułowanym „Odpowiedzialność z tytułu Obciążeń”, a Firma 
Posiadacza Karty ponosi odpowiedzialność za centralne rozliczanie 
spłaty Rachunku Posiadacza Karty bezpośrednio na rzecz American 

Express, American Express ma prawo przekazać zawiadomienie 
o zmianie oferowanego programu Karty Korporacyjnej Firmie 
Posiadacza Karty jako podmiotowi działającemu w  imieniu 
Posiadacza Karty, nie zaś osobiście Posiadaczowi Karty. 

c. Posiadacz Karty zobowiązany jest aktualizować pisemnie 
następujące dane posiadane przez American Express: swoje imię 
i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji 
i numery telefonów oraz inne dane teleadresowe w celu zapewnienia 
możliwości przekazywania mu Komunikatów zgodnie z Umową. 
American Express nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opłat lub 
obciążeń czy innych szkód poniesionych przez Posiadacza Karty 
w przypadku niepoinformowania American Express o zmianach 
takich danych teleadresowych. 

d. Posiadacz Karty zobowiązany jest informować American Express 
pisemnie o wszelkich zmianach w pozostałych informacjach, 
które zostały wcześniej przekazane American Express, takich 
jak informacje podane przez Posiadacza Karty przy składaniu 
wniosku o utworzenie Rachunku. Posiadacz Karty zgadza się także 
przekazywać American Express wszelkie dodatkowe informacje, 
jakich American Express zasadnie zażąda.

e. Wszelkie Komunikaty elektroniczne przekazywane przez American 
Express, w tym Wyciągi, zostaną uznane za otrzymane w dniu, 
w którym American Express wyśle je pocztą elektroniczną lub 
umieści na stronie internetowej, nawet jeśli Posiadacz Karty nie 
zapozna się z Komunikatem w tymże dniu.

f. W przypadku niemożności dostarczenia przez American Express 
jakiegokolwiek Komunikatu lub w przypadku zwrotu Komunikatu 
po nieudanej próbie dostarczenia go na adres lub numer telefonu 
podane uprzednio American Express przez Posiadacza Karty lub 
Administratora Programu, American Express może uznać, że 
Posiadacz Karty dopuścił się istotnego naruszenia niniejszej Umowy 
i ma prawo do zaprzestania wysyłania Komunikatów do momentu 
otrzymania prawidłowych danych teleadresowych. Działania lub 
zaniechania American Express nie wyłączają zobowiązań Posiadacza 
Karty wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie Komunikaty 
dostarczone na adres, który został podany ostatnio American 
Express będą uznane za dostarczone Posiadaczowi Karty.

g. Firma Posiadacza Karty może przekazać American Express jego dane 
teleadresowe, w tym numer(y) telefonu, adres poczty elektronicznej 
i adres zamieszkania dla celów zarządzenia jego Rachunkiem.

h. Posiadacz Karty może także komunikować się z American Express 
za pośrednictwem Administratora Programu. W szczególności, jeśli 
Administrator Programu złoży w American Express oświadczenie 
woli w imieniu Posiadacza Karty związane z Umową, Posiadacz Karty 
wyraża zgodę i akceptuje, iż American Express uzna Administratora 
Programu za prawidłowo umocowanego przez Posiadacza Karty 
do jego złożenia.

21. Skargi oraz problemy z zakupionymi towarami i usługami 
a. Jeżeli Posiadacz Karty chce złożyć skargę lub ma problem z Punktem 

Handlowo-Usługowym lub z jakimikolwiek towarami czy usługami, 
których wartością został obciążany Rachunek Posiadacza Karty, 
Posiadacza Karty i/lub Firma Posiadacza Karty (w zależności od 
struktury odpowiedzialności wybranej na potrzeby Rachunku - 
należy zapoznać się z punktem zatytułowanym „Odpowiedzialność 
z tytułu Obciążeń” w niniejszych Warunkach) musi bezwzględnie 
uregulować wszystkie Obciążenia na jego Rachunku i rozstrzygnąć 
spór bezpośrednio z Punktem Handlowo-Usługowym.

b. W  celu złożenia jakichkolwiek skarg dotyczących Rachunku 
Posiadacza Karty lub usługi uzyskanej od American Express, 
Posiadacz Karty winien skontaktować się z American Express 
pod numerem telefonu +48 22 581 52 22 lub pisząc na adres 
e-mail: kartapln@aexp.com lub wysyłając pismo na adres:  
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i) if the Charges have not been repaid by the date on which they 
should have been paid or within sixty (60) days after the date of 
the Statement We are entitled to accrue interest on the overdue 
amount on each of these days as indicated in the Guide to Fees 
and Commissions;

ii) if the Charges have not been repaid by the date on which they 
should have been paid or within sixty (60) days after the date 
of the Statement, We may charge Your Card Account, on each 
of these dates, with a lump-sum debt service fee, to repay the 
costs incurred by Us to collect the debt;

iii) if Your Account or any amount payable to Us is referred to 
an external debt collection agency (which may be a firm of 
solicitors) for collection purposes, the amount to be repaid at 
a given time will be increased by the external collection fee.

28. Contactless and Digital Wallet Technology
Cards issued on the Account may be equipped to enable contactless 
payments. Contactless payments enable You to incur Charges by 
simply holding Your Card against a card reader without having the 
Card swiped or imprinted. We may deactivate contactless payments 
at any time. We may permit You 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 the Agreement still applies to any Charges 
You request using such technology.

29. Transfer of Claims 
a. Although we may have no obligation to do so, if we credit your 

Account in relation to your claim against a third party such as 
a Merchant, you are automatically deemed to have assigned and 
transferred to us, any rights and claims (excluding tort claims) that 
you have, had or may have against any third party for an amount 
equal to the amount we credited to your Account. You hereby 
give consent in advance to such assignment, without any further 
notification being required. 

b. After We credit Your Account, You agree not to pursue any claim 
against or reimbursement from any third party for the amount that 
We credited to Your Account. 

c. You agree to cooperate with Us if We decide to pursue a third  
party for the amount credited. Cooperation includes signing 
any documents and providing any information that We require 
and permitting Us to share such information with third parties 
(including, to the extent permitted by law, Your Data). Crediting 
Your Account on any occasion does not obligate Us to do so again.

30. You May Close Your Account 
a. You or Your Company acting on Your behalf may end the Agreement 

at any time. If You do not wish to be bound by the Agreement, please 
destroy or return the Card to Us and inform Us that You wish to 
cancel the Card and end the Agreement. 

b. Any annual fees paid in respect of the year in which Your Account 
is closed will, subject to the “Payments” section of this Terms and 
Conditions, be returned to Your Account taking into consideration 
the length of time until Your next Card Anniversary Date. 

31. We May Close Your Account or Cancel Any Card
a. We can end the Agreement or cancel any or all Cards by giving 

You two (2) months written notice. We can end the Agreement 
immediately if You have broken the Agreement or if Your relation 
with Your Company is terminated or a decision is taken to terminate 
Your relation. Furthermore, we are entitled to terminate this 
Agreement immediately if You or Your Company do not provide 
us with the information and documentation that we may reasonably 
require to identify You, in compliance with applicable laws and 

26. Suspension
a. We may immediately stop or suspend you from using any Card and/

or your Account on reasonable grounds related to: (i) the security 
of the Card or the Account; (ii) if we suspect unauthorised and/
or fraudulent use based on, for example, a finding of suspicious 
transactions upon analysis of transaction data and loss events or in 
the event credit institutions or the police inform us of fraud cases 
or data breaches at third parties which may have compromised 
Account data or there is information that data has been tapped; and/
or (iii) a significantly increased risk that you and/or Your Company 
(as applicable) may not be able to pay us any amounts due under 
this Agreement in full and on time (iv) You or Your Company not 
providing us with the information and documentation that we may 
reasonably require to identify You, in compliance with applicable 
laws and internal policies; or if You or Your Company appear on  
any international sanctions list or are subject to a sanctions regime. 
In these cases we may notify you before we stop or suspend use 
or immediately afterwards. We will, where possible, tell you the 
reasons for our decision. 
Please refer to the “Communicating with You” section of this Terms 
and Conditions for details of how we will tell you.

b. For the avoidance of doubt, the Agreement will continue in effect 
notwithstanding the suspension of any Card or Account, and subject 
to the “Liability for Charges” section of this Terms and Conditions 
you and/or Your Company (as applicable) will be responsible for all 
Charges as set out in this Agreement and for complying with the 
terms and conditions of this Agreement.

c. We will remove the suspension on the Card or Account when 
the reasons for the suspension have ceased to exist. You may tell 
us by telephone, using the telephone number or other contact 
information set out in the “Lost/Stolen Cards, Incorrectly Executed 
Transactions and Misuse of Your Account” section of this Agreement 
when you believe the reasons for the suspension have ceased to 
exist. Removing the suspension on the Card or providing You with 
a Replacement Card will not incur any charge for You. 

d. During the eighteen (18) months following the communication 
of the loss, theft or misappropriation of the Card, we will provide  
You, free of any charge, with the appropriate means to evidence 
such communication. 

27. Default
a. We may treat your Account as being in default at any time in the 

event that you and/or Your Company (dependent on which liability 
structure is chosen for the Account, please see the “Liability for 
Charges” section of this Terms and Conditions) fail to comply with 
the obligations under this Agreement or our Agreement with Your 
Company such as a failure to make any payment when it is due or 
if any form of payment is returned or not honoured in full.

b. We may also consider your Account to be in default at any time 
if any statement made by you and/or Your Company to us in 
connection with your Account was false or misleading, you and/
or Your Company breach any other agreement that you and/or 
Your Company may have with us or with any of our Affiliates, or if 
bankruptcy or other creditor proceedings are threatened or initiated 
against you and/or Your Company or we have any reason to believe 
that you and/or Your Company may not be creditworthy.

c. The inclusion of previously billed minimum payments and/or any 
portion of dishonoured payments shown on a Statement will not 
constitute a waiver by us of any default.

d. We are entitled to Late Payment Fees as set out in the Guide to 
Fees and Commissions in the form of late payment interest and 
reasonable costs We incur in recovering overdue payments if You 
default with Your payment or Your bank returns the direct debit due 
to insufficient funds in Your bank account on the following terms: 

https://www.americanexpress.com/pl-pl/firma/prawny/centrum-prywatnosci/online-privacy-statement/
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ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Posiadacz Karty może również 
złożyć skargę ustnie podczas wizyty w  American Express 
pod adresem: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Szczegółowe 
informacje na temat obowiązujących w  American Express 
procedur rozpatrywania skarg znajdują się na stronie internetowej  
American Express.

c. Skarga Posiadacza Karty zostanie rozpatrzona w ciągu 15 (piętnastu) 
dni roboczych. W szczególnie skomplikowanych przypadkach 
termin ostatecznego rozpatrzenia skargi może ulec wydłużeniu, 
o czym American Express powiadomi Posiadacza Karty, podając 
przewidywany termin rozpatrzenia skargi, który nie będzie dłuższy 
niż 35 (trzydzieści pięć) dni roboczych od dnia otrzymania skargi. 
O wyniku rozpatrzenia skargi Posiadacz Karty zostanie powiadomiony 
w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika, chyba 
że uzgodni z American Express drogę mailową. W przypadku braku 
możliwości uwzględnienia skargi Posiadacza Karty i otrzymania 
przez Posiadacza Karty ostatecznej decyzji American Express 
stwierdzającej brak takiej możliwości, Posiadaczowi Karty może 
przysługiwać prawo skierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez 
Rzecznika Finansowego lub polski sąd powszechny. American 
Express nie korzysta z innych pozasądowych form rozstrzygania 
sporów, które mogą wyniknąć z niniejszej Umowy.

d. Posiadacz Karty może również wnieść skargę dotyczącą realizacji 
usług przez American Express do Komisji Nadzoru Finansowego, 
z siedzibą przy ul. Pięknej 20 Warszawy 1, 00-549 Warszawa. 

22. Zgubione/skradzione Karty, nieprawidłowo zrealizowane 
transakcje i nadużycia związane z korzystaniem z Rachunku 
Posiadacza Karty

a. Posiadacz Karty ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia 
American Express, dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 581 52 22, 
w przypadku gdy:
i) stwierdzi, że Karta została zagubiona lub skradziona;
ii) wie, że Karta lub Karta Zastępcza nie zostały otrzymane;
iii) podejrzewa, że Kod znalazł się w posiadaniu osoby trzeciej;
iv) podejrzewa, że doszło do nadużycia dotyczącego jego Rachunku 

lub że określone Obciążenie nie zostało autoryzowane;
v) podejrzewa, że Obciążenie zostało przetworzone w sposób 

nieprawidłowy;
vi) ma powód, by sądzić, że doszło do oszustwa;
vii) Karta Posiadacza Karty została wykorzystana w celu dokonania 

Obciążenia w systemie zbliżeniowym lub Technologii Portfela 
Cyfrowego, bez autoryzacji Posiadacza Karty;

viii) po zapoznaniu się z Wyciągiem stwierdził, że jego Rachunek 
został obciążony Opłatą Powtarzalną, w odniesieniu do której 
Posiadacz Karty uprzednio złożył wniosek o anulowanie 
w Punkcie Handlowo-Usługowym. 

b. W przypadku zgłoszenia zaginięcia lub kradzieży Karty, American 
Express anuluje Kartę i  wyda Kartę Zastępczą. W  przypadku 
późniejszego odnalezienia zgubionej lub skradzionej Karty, 
korzystanie z niej będzie zabronione. Posiadacz Karty musi ją 
natychmiast przeciąć na pół i zniszczyć. 

c. Maksymalna odpowiedzialność Posiadacza Karty lub Firmy 
Posiadacza Karty z tytułu nieautoryzowanych Obciążeń na Karcie 
wynosi równowartość 50 EUR, przy zastosowaniu średniego 
kursu wymiany walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, 
obowiązującego w dniu przeprowadzenia transakcji, chyba że 
Posiadacz Karty:
i) dopuścił się naruszenia postanowień niniejszej Umowy (w tym 

punktu „Korzystanie z Karty/Kodów”) w sposób celowy lub 
w wyniku rażącego zaniedbania Posiadacza Karty. Na przykład 
jeżeli Posiadacz Karty nie podejmuje odpowiednich kroków 
w celu ochrony cech zabezpieczających Karty; lub 

ii) działał w sposób noszący znamiona oszustw. Na przykład 
jeżeli Posiadacz Karty przekazał Kartę lub Kody innej osobie, 

iii) Posiadacz Karty może ponosić odpowiedzialność z tytułu pełnej 
kwoty każdego nieautoryzowanego Obciążenia.

d. Jeżeli Posiadacz Karty nie działał w sposób noszący znamiona 
oszustwa, nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec American 
Express z tytułu jakichkolwiek nieautoryzowanych Obciążeń, 
z zastrzeżeniem zawiadomienia American Express przez Posiadacza 
Karty. 

e. Posiadacz Karty ma obowiązek współpracowania z American 
Express, w  tym w  zakresie udostępnienia American Express 
dokumentów sporządzonych przez policję lub inne organy ścigania, 
na żądanie American Express. Posiadacz Karty wyraża również 
zgodę na przekazanie informacji organom władzy przez American 
Express.

f. W przypadku błędów transakcji wynikających z winy American 
Express, American Express anuluje Obciążenie i przywróci stan 
Rachunku Posiadacza Karty odpowiadający stanowi sprzed 
transakcji. American Express zastrzega sobie prawo do powtórnego 
przedstawienia do rozliczenia odpowiedniej kwoty transakcji. 

g. Jeżeli Posiadacz Karty skontaktuje się z American Express Posiadacz 
Karty w  celu zakwestionowania transakcji z  powodu braku 
Autoryzacji, American Express rozpocznie stosowne badanie oraz 
tymczasowo uzna Rachunek Posiadacza Karty kwotą transakcji. Po 
zakończeniu badania, American Express odpowiednio skoryguje 
stan Rachunku Posiadacza Karty. 

h. W  przypadku gdy American Express poweźmie podejrzenie 
oszustwa na Karcie lub zagrożenia jej bezpieczeństwa, włączając 
w to sytuacje opisane powyżej, skontaktuje się z Posiadaczem 
Karty, używając danych kontaktowych przez niego dostarczonych.

23. Zwrot kwot transakcji autoryzowanych 
a. Niniejszy punkt odnosi się wyłącznie do Obciążeń dokonywanych 

w Punktach Handlowo-Usługowych na terenie Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego.

b. Posiadacz Karty może wnioskować o zwrot kwoty Obciążenia, 
jeżeli w momencie wyrażenia przez Posiadacza Karty zgody na 
dokonanie Obciążenia Posiadacz Karty nie znał dokładnej kwoty 
transakcji, zaś kwota wykazana w Wyciągu Posiadacza Karty 
przewyższa kwotę, której Posiadacz Karty mógł się spodziewać 
zgodnie z uzasadnionymi kryteriami. 

c. Posiadacz Karty musi przekazać American Express wniosek o zwrot 
kwoty transakcji w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od daty wystawienia 
Wyciągu, którego dotyczy dane Obciążenie.

d. American Express przeanalizuje wniosek o zwrot kwoty transakcji 
złożony przez Posiadacza Karty, uwzględniając zachowanie 
Posiadacza Karty w zakresie wydatków w ostatnim czasie oraz 
wszystkie stosowne okoliczności związane z  Obciążeniem. 
Posiadacz Karty ma obowiązek przekazać American Express 
wszystkie informacje, których American Express może zasadnie 
żądać, dotyczące okoliczności związanych z Obciążeniem, zaś 
American Express może przekazać te informacje innym spółkom lub 
osobom fizycznym zajmującym się tą sprawą w imieniu American 
Express. 

e. W ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania przez American 
Express od Posiadacza Karty pełnych informacji i dokumentacji 
dotyczących kwot kwestionowanych przez Posiadacza Karty, 
w  tym informacji, których American Express może żądać, 
potwierdzających, że kwoty kwestionowane na podstawie 
niniejszego punktu, American Express zwróci daną kwotę, albo 
przedstawi uzasadnienie odmowy w tym zakresie. American 
Express zastrzega sobie prawo do odpowiedniego skorygowania 
stanu Rachunku Posiadacza Karty.
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35. Severability
If any provision of this Agreement conflicts with any applicable law 
or regulation, that provision will be deemed to be modified or deleted 
so as to be consistent with law or regulation. This will not affect the 
parties’ obligations which will continue as amended. 

36. Governing Law and Exchange Control
a. The Agreement is governed by the laws of Poland and the courts 

of Poland shall have non-exclusive jurisdiction over all parties 
to the Agreement. However, where You have liability under the 
Agreement, You agree that We can carry out collection proceedings 
in any country where You may be living.

b. You are responsible for keeping to any exchange control regulations 
or the local regulations if they apply to Use of the Card and Account. 

37. Taxes, Duties 
You and/or Your Company must pay any government tax, duty or other 
amount imposed by law in any country in respect of the Card, any 
Charge on Your Account or any Use of the Account by You.

38. Safeguarding
In accordance with legal requirements, You are informed that the 
procedure to be adopted by the American Express Entity with regards 
to the safeguarding of funds is to deposit them in a separate account 
of a credit institution.

internal policies, or if You or Your Company are included in any 
international sanctions list or subject to any sanctions regime.  If We 
take such action, You and/or Your Company (dependent on which 
liability structure is chosen for the Account, see the “Liability for 
Charges” section of this Terms and Conditions) will still be obligated 
to pay all amounts owing on Your Account.

b. The Agreement will end immediately and automatically upon 
termination of the agreement between Your Company and Us 
pursuant to which the Agreement has been entered into. We shall 
not be responsible for notifying You of the termination of the 
agreement between Your Company and Us. Such information will 
be provided by Your Company.

c. We may decline to renew the Card issued to You without notice 
where You have not used it for a period of at least twelve (12) months. 
If this happens, the Agreement will not automatically terminate. 
You may request that We issue You a new Card within twelve (12) 
months of the expiry of the Card under this section. If You do not 
request a new Card within this time, We will close Your Account 
and the Agreement will terminate. If We do so, We will notify You 
at least two (2) months prior to cancellation. 

32. Consequences of any Termination
a. If the Agreement ends for any reason, You and/or Your Company 

(dependent on which liability structure is chosen for the Account, 
see the “Liability for Charges” section of this Terms and Conditions) 
must pay all money You owe Us immediately, including unbilled 
Charges that may not be shown on Your last Statement and ensure 
the discontinuation of use of Your Account. We will only close Your 
Account when You and/or Your Company have paid off all amounts 
You owe Us.

b. You and/or Your Company (dependent on which liability structure 
is chosen for the Account, see the “Liability for Charges” section of 
this Terms and Conditions) will continue to be responsible for all 
Charges made using Your Account until You and/or Your Company 
(as applicable) has paid off all amounts You and/or Your Company 
(as applicable) owe Us and Your Account is no longer used.

c. Concerning the commissions and expenses that are charged 
periodically under this Agreement, You and/or Your Company 
will only pay the proportional part owed up until the termination 
of the Agreement. Where such fees and expenses have been paid 
in advance, they will be reimbursed in proportion to the length of 
time covered by the fee or expense in question.

33. No Waiver of Our Rights
If We fail to exercise any of Our rights under the Agreement, this will 
not be a waiver of Our rights and will not prevent Us from exercising 
them later.

34. Assignment 
a. We are entitled to assign and transfer, sub-contract or sell Our  

rights, benefits and obligations under the Agreement at any time  
to any of Our Affiliates or to an unaffiliated third party. You consent 
to this and We may do this without giving You notice beforehand. 

b. Your rights under the Agreement and Your legal rights will not be 
affected. 

c. If we do so, or intend to do so, you agree that we can give information 
about you and your Account to the third party or related party. 

d. You are not entitled to transfer all or any part of Your rights or 
obligations under the Agreement to a third party.
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24. Ograniczenie odpowiedzialności American Express
a. Żadne z  postanowień Umowy nie ograniczy ani nie wyłączy 

odpowiedzialności żadnej ze stron (oraz żadne ograniczenie ani 
wyłączenie nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności):
i) w  związku ze śmiercią lub uszczerbkiem na zdrowiu, 

spowodowanym zaniedbaniem jednej ze stron lub jej 
pracownika, przedstawiciela lub podwykonawcy;

ii) z tytułu oszustwa lub umyślnego wprowadzenia w błąd; ani
iii) w zakresie, w jakim takie ograniczenie lub wyłączenie nie jest 

dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa.
b. Z  zastrzeżeniem podpunktu (a) powyżej, American Express 

nie ponosi odpowiedzialności wobec Posiadacza Karty z tytułu 
jakiejkolwiek straty lub szkody wynikającej z:
i) opóźnienia lub odmowy akceptacji Karty przez Punkt Handlowo-

Usługowy albo z nałożenia przez Punkt Handlowo-Usługowy 
dodatkowych warunków korzystania z Karty lub sposobu 
przyjęcia lub nieprzyjęcia Karty przez Punkt Handlowo-
Usługowy, w zakresie w jakim American Express nie ponosi 
odpowiedzialności na mocy obowiązujących przepisów prawa; 
oraz

ii) towarów i/lub usług zakupionych przy użyciu Karty, ich dostawy 
lub braku dostawy;

iii) niedopełnieniem przez American Express własnych obowiązków 
wynikających z Umowy, o ile takie niedopełnienie zostało 
spowodowane przez osobę trzecią lub zdarzenie pozostające 
poza uzasadnioną kontrolą American Express, w tym, między 
innymi, awarię systemu, awarię przetwarzania danych, 
pracowniczy spór zbiorowy lub inne działania będące poza 
kontrolą American Express lub niewykonanie zobowiązań przez 
American Express, które jest spowodowane jego obowiązkami 
wynikającymi z prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego; 
oraz

iv) wad lub usterek bankomatów.
c. Z  zastrzeżeniem podpunktu a) powyżej, American Express 

w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec 
Posiadacza Karty z tytułu:
i) utraty zysków, korzyści, dobrego imienia, pogorszenia 

możliwości prowadzenia interesów, straty przychodu lub 
przewidywanych oszczędności;

ii) strat poniesionych w związku z utratą reputacji Posiadacza 
Karty lub pracownika Firmy Posiadacza Karty; lub

iii) strat lub szkód o charakterze pośrednim, nadzwyczajnym, 
karnym lub wynikowym, 

nawet jeżeli możliwe było przewidzenie takich strat i bez względu na 
to, czy jedna ze stron została poinformowana o tym, że możliwość 
poniesienia straty była rozważana przez drugą ze stron lub osobę 
trzecią.

25. Zmiany
a. American Express może wprowadzać zmiany do dowolnego 

postanowienia niniejszych Warunków, a  także Tabeli Opłat 
i Prowizji, w tym 
i) dowolnych opłat i  Obciążeń związanych z  Rachunkiem 

Posiadacza Karty, oraz wprowadzić nowe opłaty i Obciążenia 
lub zmienić okoliczności, w których mają one zastosowanie 
oraz w zakresie 

ii) usług świadczonych przez American Express na rzecz 
Posiadacza Karty.

b. American Express powiadomi Posiadacza Karty z wyprzedzeniem 
co najmniej dwóch (2) miesięcy o wszelkich zmianach, z wyjątkiem 
zmian kursu wymiany American Express. Posiadacz Karty 
i American Express ustalają, że American Express może natychmiast 
zmienić stopę procentową lub referencyjny kurs wymiany, bez 
wcześniejszego informowania Posiadacza Karty o takiej zmianie. 

American Express uzna proponowane zmiany za zaakceptowane 
przez Posiadacza Karty, jeżeli Posiadacz Karty nie zawiadomi 
na piśmie American Express o niezaakceptowaniu zmian przed 
dniem wejścia tych zmian w życie. Jeżeli Posiadacz Karty nie 
zaakceptuje jakichkolwiek zmian Umowy, może zamknąć swój 
Rachunek bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, wypowiadając 
Umowę ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian. W sytuacji 
niezaakceptowania proponowanych zmian i braku dokonania 
przez Posiadacza Karty wypowiedzenia zgodnie z Umową, Umowa 
ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie 
proponowanej zmiany. Niemniej jednak wszelkie zmiany, które są 
wyraźnie bardziej korzystne dla użytkowników usług płatniczych, 
mogą być wprowadzane natychmiast.

c. Posiadacz Karty będzie odpowiedzialny z  tytułu wszystkich 
Obciążeń (w tym opłat i opłaty za opóźnienie w płatnościach) do 
dnia zamknięcia Rachunku Posiadacza Karty. 

d. Jeżeli American Express wprowadzi jedną istotną zmianę lub wiele 
drobnych zmian w ciągu jednego roku, American Express może 
udostępnić Posiadaczowi Karty uaktualnioną kopię niniejszych 
Warunków lub Tabeli Opłat i Prowizji lub wykaz zmian.

26. Zawieszenie
a. American Express może natychmiast zaprzestać lub zawiesić 

możliwość korzystania z dowolnej Karty i/lub Rachunku Posiadacza 
Karty z uzasadnionych przyczyn związanych z: (i) bezpieczeństwem 
Karty lub Rachunku; (ii) jeżeli American Express będzie podejrzewać, 
że doszło do nieautoryzowanego lub nieuczciwego wykorzystania 
Rachunku, które to podejrzenie zostanie powzięte na przykład na 
skutek stwierdzenia, w wyniku analizy danych i okoliczności straty, 
że doszło do podejrzanych transakcji bądź też na skutek uzyskania 
od instytucji kredytowej lub policji informacji o przypadkach 
oszustw lub naruszenia poufności danych przez podmioty 
trzecie, co mogło stworzyć zagrożenie dla danych dotyczących 
Rachunku bądź też na skutek uzyskania informacji o tym, że osoba 
nieuprawniona weszła w posiadanie tych danych; i/lub (iii) jeżeli 
zaistnieje podwyższone ryzyko niemożności spłacenia przez Firmę 
należności wynikających z Umowy w pełnej wysokości i w terminie; 
lub (iv) jeżeli Posiadacz Karty lub Firma Posiadaczy Karty nie 
przekazują American Express informacji i dokumentacji, których 
American Express może zasadnie wymagać w celu identyfikacji 
Posiadacza Karty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i politykami wewnętrznymi; lub jeżeli Posiadacz Karty lub Firma 
Posiadaczy Karty znajdują się na międzynarodowej liście sankcji 
lub podlegają reżimowi sankcji. 
W takich przypadkach American Express może uprzedzić Posiadacza 
Karty o zamiarze zaprzestania lub zawieszenia możliwości korzystania 
z Karty lub poinformować o tym niezwłocznie po podjęciu takich 
działań. W  miarę możliwości American Express poinformuje 
Posiadacza Karty o przyczynach podjęciach takiej decyzji. 
Szczegółowy opis sposobu przekazania Posiadaczowi Karty 
stosownych informacji zawarty jest w  punkcie niniejszych 
Warunków zatytułowanym „Komunikacja z Posiadaczem Karty”.

b. Dla uniknięcia wątpliwości uzgadnia się, że Umowa pozostanie 
w  mocy niezależnie od zawieszenia jakiejkolwiek Karty lub 
Rachunku, oraz że z zastrzeżeniem punktu niniejszych Warunków 
zatytułowanego „Odpowiedzialność z tytułu Obciążeń” Posiadacz 
Karty lub Firma Posiadacza Karty (w zależności od przypadku) 
ponosić będzie odpowiedzialność za wszystkie Obciążenia, o których 
mowa w Umowie, jak też za przestrzeganie warunków Umowy.

c. American Express wycofa zawieszenie Karty lub Rachunku po 
ustaniu okoliczności będących powodem ich zawieszenia. Posiadacz 
Karty może również powiadomić American Express telefonicznie, 
korzystając z numeru telefonu lub innych danych teleadresowych 
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zawartych w punkcie „Zgubione/skradzione Karty, nieprawidłowo 
zrealizowane transakcje i nadużycia związane z korzystaniem 
z  Rachunku Posiadacza Karty” niniejszych Warunków, jeżeli 
Posiadacz Kart uważa, że przyczyny zawieszenia przestały istnieć. 
Posiadacz Karty nie zostanie obciążony żadnymi opłatami za 
usunięcie zawieszenia Karty lub przekazanie mu Karty Zastępczej. 

d. W ciągu osiemnastu (18) miesięcy od daty powiadomienia o utracie, 
kradzieży lub sprzeniewierzeniu Karty, American Express dostarczy 
Firmie bezpłatnie odpowiednie środki do udowodnienia takiej 
komunikacji. 

27. Niewywiązanie się z zobowiązań
a. American Express może uznać, że w przypadku Rachunku Posiadacza 

Karty ma miejsce niewykonanie zobowiązania w przypadku, gdy 
Posiadacz Karty i/lub Firma Posiadacza Karty (w zależności od 
tego, która struktura odpowiedzialności zostanie wybrana dla 
Rachunku — należy zapoznać się z punktem niniejszych Warunków 
zatytułowanym „Odpowiedzialność z tytułu Obciążeń”) nie wykonała 
zobowiązań wynikających z Umowy lub Umowy zawartej pomiędzy 
American Express a Firmą Posiadacza Karty, takich jak niedokonanie 
płatności w terminie wymagalności lub jeżeli jakakolwiek forma 
płatności zostanie zwrócona lub nie będzie honorowana w całości.

b. American Express może uznać, że w przypadku Rachunku Posiadacza 
Karty ma miejsce niewykonanie zobowiązania w przypadku, gdy 
jakiekolwiek oświadczenie złożone przez Posiadacza Karty i/
lub Firmę Posiadacza Karty wobec American Express w związku 
z Rachunkiem okaże się nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, 
Posiadacz Karty i/lub Firma Posiadacza Karty dopuści się naruszenia 
dowolnej innej umowy zawartej z American Express lub z jednym 
z Podmiotów Stowarzyszonych American Express lub jeżeli istnieje 
ryzyko wszczęcia postępowania upadłościowego lub innego 
postępowania przez wierzycieli przeciwko Posiadaczowi Karty 
lub Firmie Posiadacza Karty lub jeżeli American Express ma powód, 
aby sądzić, że Posiadacz Karty i/lub Firma Posiadacza Karty nie 
mają zdolności kredytowej.

c. Uwzględnienie wcześniejszych minimalnych płatności i/lub 
jakiejkolwiek części niehonorowanych płatności wykazanych 
w Wyciągu nie stanowi zrzeczenia się przez American Express praw 
przysługujących American Express w przypadku jakiegokolwiek 
niewykonania zobowiązania.

d. American Express ma prawo do żądania Opłat za opóźnienie 
w płatnościach, określonych w Tabeli Opłat i Prowizji, w formie 
odsetek za opóźnienie oraz uzasadnionych kosztów poniesionych 
przez American Express w związku z windykacją zaległych płatności, 
jeżeli Posiadacz Karty nie wywiąże się z zobowiązania Posiadacza 
Karty w zakresie dokonania płatności lub bank Posiadacza Karty 
odrzuci polecenie zapłaty z powodu niewystarczających środków na 
rachunku bankowym Posiadacza Karty na następujących zasadach: 
i) w przypadku braku spłaty Obciążeń do dnia, w którym powinna 

ona nastąpić lub po 60 (sześćdziesięciu) dniach od daty 
Wyciągu, American Express ma prawo do naliczenia odsetek 
od zaległej kwoty za każdy dzień braku spłaty, zgodnie z Tabelą 
Opłat i Prowizji;

ii) w przypadku braku spłaty Obciążeń do dnia, w którym powinna 
ona nastąpić lub po 60 (sześćdziesięciu) dniach od daty Wyciągu 
American Express może obciążyć Rachunek Karty Posiadacza 
Karty, w którymkolwiek z tych dni, zryczałtowaną opłatą za 
obsługę zadłużenia, stanowiącą zwrot ponoszonych przez 
American Express kosztów windykacji wierzytelności;

iii) w przypadku przekazania Rachunku Posiadacza Karty lub 
jakiejkolwiek kwoty należnej American Express do windykacji 
zewnętrznej firmie windykacyjnej (którą może być kancelaria 
prawna), do sumy pozostającej do spłacenia w danym momencie 
zostanie dodana opłata za windykację zewnętrzną.

28. Transakcje zbliżeniowe oraz Technologia Portfela Cyfrowego
Karty mogą być wyposażone w technologię umożliwiającą transakcje 
zbliżeniowe. Płatności zbliżeniowe umożliwiają Posiadaczowi Karty 
realizację płatności poprzez samo zbliżenie Karty do czytnika bez 
konieczności przeciągania jej lub odbijania. American Express ma 
prawo dezaktywować płatności zbliżeniowe w każdym czasie. American 
Express może również zezwolić Posiadaczowi Karty na zlecenie 
Obciążenia poprzez technologię mobilnych lub innych cyfrowych portfeli 
(dostarczaną przez osobę trzecią lub Podmioty Stowarzyszone American 
Express). Użycie takiej Technologii Portfela Cyfrowego może podlegać 
dodatkowemu regulaminowi, ale Umowa będzie mieć zastosowanie do 
Obciążeń dokonanych przez Posiadacza Karty z ich użyciem.

29. Cesja roszczeń 
a. Bez względu na ewentualny brak zobowiązania American Express 

w tym zakresie, jeśli American Express uzna Rachunek Posiadacza 
Karty w związku z roszczeniem wobec osoby trzeciej takiej jak Punkt 
Handlowo-Usługowy, American Express automatycznie uzna, że 
Posiadacz Karty dokonał cesji na rzecz American Express wszelkich 
odnośnych praw i roszczeń, które Posiadacz Karty posiada, posiadał 
lub może posiadać w przyszłości, wobec dowolnej osoby trzeciej 
w kwocie, którą American Express uznał Rachunek Posiadacza 
Karty. Posiadacz Karty niniejszym udziela zgody na przedmiotową 
cesję, przy czym dokonanie dodatkowego zawiadomienia w tym 
względzie nie będzie wymagane. 

b. Po uznaniu Rachunku Posiadacza Karty przez American Express, 
Posiadacz Karty wyraża zgodę na niedochodzenie żadnych roszczeń 
wobec osób trzecich lub zwrotów od osób trzecich w odniesieniu 
do kwoty, którą Rachunek Posiadacza Karty został uznany przez 
American Express. 

c. Posiadacz Karty wyraża zgodę na współpracę z American Express, 
jeżeli American Express podejmie decyzję o dochodzeniu od 
osoby trzeciej kwoty uznania. Współpraca będzie obejmowała 
podpisywanie wszelkich dokumentów i przekazywanie wszelkich 
informacji, żądanych przez American Express a także zezwolenia 
American Express na ich ujawnienie osobom trzecim (w tym 
Danych Posiadacza Karty, w zakresie dozwolonym przez prawo). 
Jednorazowe uznanie Rachunku Posiadacza Karty nie będzie 
równoznaczne z zobowiązaniem American Express do dokonania 
tego powtórnie.

30. Posiadacz Karty może zamknąć swój Rachunek 
a. Posiadacz Karty lub Firma Posiadacza Karty, działając w imieniu 

Posiadacza Karty, może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie. 
Jeżeli Posiadacz Karty nie wyraża zgody na dalsze obowiązywanie 
Umowy, powinien zniszczyć Kartę lub zwrócić ją American Express 
oraz poinformować American Express, że zamierza anulować Kartę 
i rozwiązać Umowę. 

b. Wszelkie opłaty roczne uiszczone za rok, w którym nastąpiło 
zamknięcie Rachunku Posiadacza Karty, zostaną zwrócone na 
Rachunek Posiadacza Karty, z zastrzeżeniem punktu niniejszych 
Warunków zatytułowanego „Płatności”, z uwzględnieniem okresu 
pozostającego do następnej Rocznicy Przystąpienia do Programu 
Karty Korporacyjnej. 

31. American Express może zamknąć Rachunek Posiadacza Karty 
lub anulować dowolną Kartę

a. American Express może wypowiedzieć Umowę lub anulować 
dowolną Kartę lub wszystkie Karty z zachowaniem dwumiesięcznego 
(2) okresu wypowiedzenia. American Express może rozwiązać 
Umowę w trybie natychmiastowym, jeśli Posiadacz Karty dopuścił 
się naruszenia Umowy lub relacja umowna Posiadacza Karty z Firmą 
Posiadacza Karty została rozwiązany lub podjęta została decyzja 
w sprawie rozwiązania tej relacji. Poza tym American Express ma 
prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, 
jeżeli Posiadacz Karty lub Firma Posiadacza Karty nie przekazują 
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American Express informacji i dokumentacji, których American 
Express może zasadnie wymagać w celu identyfikacji Posiadacza 
Karty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i politykami 
wewnętrznymi; lub jeżeli Posiadacz Karty lub Firma Posiadaczy 
Karty znajdują się na międzynarodowej liście sankcji lub podlegają 
reżimowi sankcji.  Jeśli American Express podejmie takie kroki, 
Posiadacz Karty i/lub Firma Posiadacza Karty (w zależności od 
wybranego modelu odpowiedzialności — patrz punkt niniejszych 
Warunków zatytułowany „Odpowiedzialność z tytułu Obciążeń”) 
będą nadal odpowiedzialni za spłatę wszelkich kwot Obciążeń na 
Rachunku Posiadacza Karty.

b. Umowa ulegnie natychmiastowemu i automatycznemu rozwiązaniu 
po rozwiązaniu umowy pomiędzy Firmą Posiadacza Karty 
a American Express, na mocy której zawarto Umowę. American 
Express nie jest zobowiązany do zawiadamiania Posiadacza Karty 
o rozwiązaniu Umowy pomiędzy Firmą Posiadacza Karty a American 
Express. Informacje o rozwiązaniu Umowy zostaną przekazane 
Posiadaczowi Karty przez Firmę Posiadacza Karty.

c. American Express może odmówić wydania nowej Karty, bez 
uprzedniego zawiadomienia, jeśli Posiadacz Karty nie używał 
jej przez co najmniej 12 (dwanaście) miesięcy. W takim wypadku 
Umowa nie wygasa automatycznie. Posiadacz Karty może złożyć 
wniosek o wydanie nowej Karty w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy 
od wygaśnięcia ważności Karty zgodnie z niniejszą częścią Umowy. 
Jeśli Posiadacz Karty nie złoży w tym czasie wniosku o nową 
Kartę, American Express zamknie Rachunek Posiadacza Karty, 
a Umowa zostanie rozwiązana. Jeśli tak się stanie, American Express 
poinformuje o tym Posiadacza Karty co najmniej 2 (dwa) miesiące 
przed jej rozwiązaniem. 

32. Skutki rozwiązania Umowy
a. W przypadku rozwiązania Umowy z dowolnej przyczyny Posiadacz 

Karty lub Firma Posiadacza Karty (w zależności od tego, jaka 
opcja odpowiedzialności zostanie wybrana dla Rachunku - patrz 
punkt niniejszych Warunków zatytułowany „Odpowiedzialność 
z tytułu Obciążeń”) będą zobowiązani do natychmiastowej spłaty 
wszystkich zaległych należności na rzecz American Express, 
łącznie z niezaksięgowanymi Obciążeniami, które mogły nie zostać 
wykazane w ostatnim Wyciągu Posiadacza Karty oraz zapewnienia 
zaprzestania dalszego korzystania z Rachunku. American Express 
dokona zamknięcia Rachunku Posiadacza Karty jedynie wówczas, 
gdy Posiadacz Karty lub Firma Posiadacza Karty spłacą wszystkie 
należności Posiadacza Karty wobec American Express.

b. Posiadacz Karty lub Firma Posiadacza Karty (w zależności od 
tego, jaka opcja odpowiedzialności zostanie wybrana dla danego 
Rachunku - patrz punkt niniejszych Warunków zatytułowany 
„Odpowiedzialność z tytułu Obciążeń”) będą nadal odpowiedzialni 
z tytułu wszystkich Obciążeń dokonanych z wykorzystaniem 
Rachunku Posiadacza Karty do momentu spłaty przez Posiadacza 
Karty lub Firmę Posiadacza Karty (w zależności od wybranej opcji 
odpowiedzialności) wszystkich kwot należnych American Express 
od Posiadacza Karty lub Firmy Posiadacza Karty oraz zakończenia 
korzystania z Rachunku Posiadacza Karty.

c. W przypadku prowizji i opłat naliczanych okresowo na mocy 
Umowy, Posiadacz Karty i/lub Firma Posiadacza Karty ureguluje 
jedynie proporcjonalną część należną do momentu rozwiązania 
Umowy. Jeżeli takie opłaty i prowizje zostały uregulowane z góry, 
zostaną one zwrócone proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą 
takie opłaty lub prowizje.

33. Brak zrzeczenia się praw
Niewykonanie przez American Express któregokolwiek z przysługujących 
mu praw na mocy Umowy nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa ani 
nie stanowi przeszkody dla korzystania z takiego prawa w przyszłości.

34. Cesja 
a. American Express może w dowolnym czasie dokonać cesji lub 

przeniesienia, podzlecenia lub sprzedaży swoich praw, korzyści lub 
obowiązków wynikających z Umowy na rzecz swoich Podmiotów 
Stowarzyszonych lub niepowiązanej osoby trzeciej. Posiadacz Karty 
wyraża na to zgodę, a American Express ma prawo tego dokonać 
bez uprzedniego powiadomienia Posiadacza Karty. 

b. Powyższe nie będzie miało wpływu na prawa Posiadacza Karty 
wynikające z Umowy ani prawa Posiadacza Karty wynikające 
z przepisów prawa. 

c. Jeżeli American Express podejmie takie działania lub zamierza 
je podjąć, Posiadacz Karty wyraża zgodę na przekazywanie przez 
American Express informacji na temat Posiadacza Karty, jego 
Rachunku osobie trzeciej lub stronie powiązanej. 

d. Posiadacz Karty nie ma prawa do przekazywania praw lub 
obowiązków Posiadacza Karty wynikających z Umowy, czy to 
w całości, czy w części, na rzecz osoby trzeciej.

35. Klauzula salwatoryjna
Jeżeli którekolwiek z  postanowień Umowy jest sprzeczne 
z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, 
postanowienie to zostanie uznane za zmienione lub usunięte w taki 
sposób, aby było zgodne z obowiązującymi przepisami ustawowymi 
lub wykonawczymi. Nie będzie to miało wpływu na zobowiązania 
stron, które będą nadal obowiązywać. 

36. Prawo właściwe i kontrola dewizowa
a. Umowa podlega przepisom prawa polskiego, zaś sądy w Polsce 

będą miały niewyłączną jurysdykcję wobec stron Umowy. Jednakże 
w przypadku odpowiedzialności Posiadacza Karty wynikającej 
z Umowy, Posiadacz Karty wyraża zgodę, że American Express 
może prowadzić postępowanie windykacyjne w dowolnym kraju, 
w którym przebywa Posiadacz Karty.

b. Posiadacz Karty jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności 
ze wszystkimi przepisami dotyczącymi kontroli dewizowej lub 
lokalnymi przepisami, jeżeli mają one zastosowanie w związku 
z korzystaniem z Karty lub Rachunku. 

37. Podatki i podobne zobowiązania 
Posiadacz Karty lub Firma Posiadacza Karty ma obowiązek regulowania 
wszelkich podatków i innych opłat, jakie nakłada obowiązujące prawo 
w danym kraju w odniesieniu do Karty, Obciążenia na Rachunku 
Posiadacza Karty i korzystania z Rachunku przez Posiadacza Karty.

38. Ochrona środków
Zgodnie z wymogami prawa American Express informuje Posiadacza 
Karty, że procedura, którą American Express przyjął w celu ochrony 
środków pieniężnych, polega na zdeponowaniu ich na oddzielnym 
rachunku w instytucji kredytowej.
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