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American Express ®  

Allmänna villkor för Cashback  

Introduktion 

Innehåll Dessa allmänna villkor gäller för American Express program för Cashback (”Programmet”) 

som tillämpas för vissa konton kopplade till American Express-kort (”Konto”). Programmet 

möjliggör intjäning av kontant bonus (”Cashback”). När avtal ingås om Konto och/eller Kort 

accepteras också dessa allmänna villkor. Innehavare av American Express-kort som deltar i 

Programmet benämns i dessa allmänna villkor ”Kortmedlemmar” och det kort som är kopplat 

till Kontot kallas ”Kortet”. 

Om intjäning av Cashback 

Hur intjänas 

Cashback? 

Kortmedlemmen tjänar Cashback vid köp som debiteras Kontot. Om inte annat framgår av 

dessa allmänna villkor eller erbjudanden från American Express kommer Kortmedlemmen att 

tjäna Cashback uppgående till 1,25 % av alla köp som genomförs på Kontot. 

Beloppet för Cashback som ska utgå rundas av till närmaste helt öre. Till exempel, om 

Kortmedlemmen genomför köp uppgående till 259,99 kronor och Cashbask intjänas med 1,25 

% kommer intjänade Cashback uppgående till 3,25 kronor (1,25 % av 259,99 kronor, vilket 

blir 3,249875 kronor som avrundas till närmaste helt öre). 

Vilka 

debiteringar är 

undantaget från 

intjäning av 

Cashback? 

 

Cashback intjänas inte på: 

 ränta, avgifter (inklusive förseningsavgifter), överföring av saldo, kontantuttag 

(inklusive transaktioner som jämställs med kontantuttag), laddning av förbetalda 

kort, köp av utländsk valuta; eller 

 belopp som efter genomförd transaktion blir föremål för kreditering genom t.ex. 

återköp. 

Notera att om Cashback intjänas på en transaktion som sedan blir föremål för återköp eller 

kreditering så kommer de Cashback som skulle ha utgått för den ursprungliga transaktionen 

att förloras. 

Om utbetalning av Cashback 

Hur betalar 

American 

Express 

Cashback? 

Cashback kommer utbetalas årsvis genom att kreditera Kortmedlemmens Konto i samband 

med att Kortmedlemmens kontoutdrag tillhandahålls efter årsdagen för Kortmedlemmens 

Konto, såvida inte American Express i förväg meddelar en annan tidpunkt. Notera att om 

förfallodagen avseende Kortmedlemmens Konto ändras så kan detta också påverka när 

Cashback betalas ut. 

Cashback kan inte lösas in mot kontanter eller användas för kreditering på Kortmedlemmens 

Konto på annat sätt än som framgår av dessa allmänna villkor. 

Om förverkande av Cashback 

Vid sen 

betalning 

All Cashback som intjänats men ännu inte krediterats Kontot förverkas om Kortmedlemmen 

inte betalar förfallen skuld till American Express inom 90 dagar. 
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När 

Kortmedlemmen 

avslutar Kontot 

För det fall Kortmedlemmen avslutar sitt Konto förverkas alla Cashback som intjänats men 

ännu inte krediterats Kontot genom den årliga krediteringen. 

När American 

Express avslutar 

Kontot 

För det fall American Express avslutar Kortmedlemmens Konto i enlighet med de allmänna 

villkoren för Kontot eller Kortet förverkas alla Cashback som intjänats men ännu inte 

krediterats Kontot genom den årliga krediteringen. 

Annan viktig information 

Ändring av 

dessa allmänna 

villkor 

American Express kan ändra dessa allmänna villkor, inklusive storleken och sättet som 

Kortmedlemmen tjänar Cashbacks, förutsatt att American Express anser att de samlade 

förmånerna på Kortmedlemmens Konto fortfarande är konkurrenskraftigt med beaktande av 

pris och det värde förmånerna medför för Kortmedlemmen.  

American Express kommer meddela Kortmedlemmen minst 30 dagar innan någon ändring 

genomförs. Om ändringen inte är till Kortmedlemmens nackdel kan ändringen genomföras 

tidigare och även i sådana fall kommer American Express att meddela Kortmedlemmen. 

American Express kan skicka meddelanden enligt dessa allmänna villkor till Kortmedlemmen 

genom meddelande på kontoutdraget, via post eller email eller någon annan form av 

elektronisk kommunikation. 

Avslutande av 

Programmet 

eller 

Kortmedlemmen

s deltagande i 

Programmet 

American Express kommer avsluta Kortmedlemmens deltagande i Programmet om American 

Express avslutar Kortmedlemmens Konto i enlighet med avtalet avseende Kortet eller Kontot. 

American Express kan också avsluta Kortmedlemmens deltagande i Programmet eller 

avsluta Programmet genom att meddela Kortmedlemmen minst 30 dagar i förväg utan att 

uppge något skäl, förutsatt att American Express skäligen anser att de samlande förmånerna 

förknippade med Kortmedlemmens Konto fortfarande är konkurrenskraftigt med beaktande 

av pris och det värde förmånerna medför för Kortmedlemmen. Detta kan omfatta att ersätta 

Kortmedlemmens Kort med en annan typ av kort i enlighet med villkoren för Kontot och Kortet 

eller att ersätta dessa allmänna villkor med andra allmänna villkor som tillhandahåller andra 

förmåner. 

Bedrägeri och 

missbruk av 

Programmet 

Om American Express har rimlig anledning att anta att Kortmedlemmen har deltagit i något 

beteende som är bedrägligt i anslutning till Programmet eller annars missbrukat Programmet, 

genom att t.ex. försöka uppnå en fördel genom oärligt eller missledande agerande, kan 

American Express vidta de åtgärder som American Express anser vara lämpliga med 

beaktande av omständigheterna. Detta omfattar till exempel att avsluta Kortmedlemmens 

deltagande i Programmet, att stänga Kontot eller att förverka Kortmedlemmens Cashbacks. 

Krav mot parter 

som 

tillhandahåller 

förmåner 

American Express är inte ansvarigt för krav avseende fel eller avtalsbrott gällande varor eller 

tjänster som tillhandahålls som förmåner av tredje part. Förmåner från tredje part kan också 

vara föremål för separata avtalsvillkor. 

Språk och 

tillämplig lag 

Dessa allmänna villkor och all kommunikation mellan American Express och Kortmedlemmen 

rörande de Allmänna Villkoren ska ske på svenska. Viss service kan från tid till annan komma 

att tillhandahållas på engelska. 

Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor samt alla förehavanden mellan American 

Express och Kortmedlemmen såväl före som efter det att dessa allmänna villkor blir 

tillämpliga mellan parterna. 

 


