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American Express® Corporate Purchasing Card/Account

Ansökan för Godkänd Användare
Det är viktigt att du och ditt företag fyller i hela ansökningsformuläret. Skriv därefter ut formuläret och låt alla parter underteckna det. Alla fält
MÅSTE fyllas i för att ansökan ska kunna behandlas (om inte annat anges)

1. Uppgifter om företaget
Företagets/Organisationens namn:
Avdelning:
Företagets Adress:

Postnummer och stad:
Land:

2. Uppgifter om den sökande
Förnamn:
Efternamn:
Skriv ditt namn så som du vill att det anges på
Kortet (om tillämpbart). Du måste ange ditt
fullständiga efternamn. (Högst 20 tecken inklusive
mellanslag. Ogiltiga tecken: å, ä, ö, och punkt.):
Vänligen ange vart du vill
att Kortet skall skickas:

Företagets adress, angiven ovan  

      Bostadens adress, angiven nedan

(Ditt Kort kommer att levereras till denna adress ifall ditt Företag inte har ordnat med utdelning av Kortet.)
Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN):

—
Om du saknar ett svenskt personnummer eller inte är registrerad i det svenska
befolkningsregistret, vänligen ange ditt födelsedatum och födelseort. Bifoga också en
kopia av giltigt pass med denna ansökan.

Bostadsadress:

Postnummer och Ort:
Land:
Födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD):

Födelseort:

Anställningsnummer
(om det krävs av ditt företag):
Telefonnummer (privat):
Telefonnummer (arbete):
E-postadress:
(Denna kommer enbart att användas av
American Express i syfte att betjäna kunden):

I samarbete med
American Express
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American Express Corporate Purchasing Card/Account

Ansökan för Godkänd Användare
3. Försäkran
Nedanstående paragraf beskriver hur American Express samlar, använder och delar information om dig som kund. Vänligen läs noggrant och signera
vid sidans slut.
a.) Att American Express, i syfte att administrera American Express Corporate Purchasing Card programmet och/eller American Express Corporate
Purchasing Account programmet, till vilka Kontohavaren och/eller Kortmedlem ar anslutna, samt i syfte att behandla och inkassera Debiteringar, får delge
information om Kortmedlem, Kortmedlemmens Konto och Debiteringar pa Kortmedlemmens Konto (inklusive detaljer om varor och tjänster som kopts)
(”Medlemsinformation”) till samtliga American Express-företag och dess leverantörer såsom exempelvis transaktionsinsamlare, till Kontohavaren (inklusive
Programadministratören) eller dess Närstaende Företag, till andra företag som utfärdar, säljer eller distribuerar American Express-Kort, till varje annan part
vars namn eller logo tryckts pa Kortet, till Affärspartners som används av dig eller till någon annan som Kortmedlemmen eller Kontohavaren godkänt. När
Kortmedlem köper varor eller tjänster på uppdrag av en tredje person med Kortet/Kontot ska Kortmedlemmen informera den tredje personen om (och om
nödvändigt erhålla den tredje personens samtycke till) att information om denne kan behandlas for dessa syften.
b.) Att American Express-företag samt andra särskilt utvalda bolag och anlitade transaktionsinsamlare får tillgång till Medlemsinformation för att ta fram
förteckningar i syfte att erbjuda Kortmedlem produkter och tjänster som kan vara av intresse (via post, e-post, telefon eller via Internet), under förutsättning
att Kortmedlem har samtyckt till detta där så är nödvändigt. American Express kan komma att sammanställa Medlemsinformation från olika företag inom
American Express-gruppen i syfte att sköta, bibehålla och utveckla American Express relation till Kortmedlemmen. Medlemsinformation som används för att
ta fram dessa förteckningar kan hämtas fran Ansökningsformulär och ansökningsprocessen, från Debiteringar pa Kortet/Kontot, från undersökningar och
efterforskningar (vilka kan innefatta kontakter med Kortmedlem via post, e-post, telefon eller via Internet, under förutsättning att Kortmedlem har samtyckt till
detta där så ar nödvandigt) och andra källor som Affärspartners eller marknadsföringsorganisationer.
c.) Att American Express, med beaktande av att Kortet/Kontot inte ska användas för privata ändamal, får använda Medlemsinformation i syfte att ta fram
rapporter och statistik för att möjliggöra för Kontohavaren att upprätthålla en effektiv administration och upphandlingspolicy, likaså för att fullfölja American
Express avtalsenliga skyldigheter gentemot Kontohavaren. Detta kan komma att innefatta information om upplupna kontoskulder. Sådana rapporter och
sådan statistik får göras tillgänglig för Kontohavaren (inklusive Programadministratören och utsedda anställda) eller dess Närstaende Företag, inklusive deras
uppdragstagare och transaktionsinsamlare i syfte att administrera American Express Corporate Purchasing Card programmet och/eller American Express
Corporate Purchasing Account programmet. Dessa rapporter kan inkludera detaljerad information som t.ex. namn, Kortnummer, beskrivning av transaktioner
(exempelvis innefattande datum, belopp, valuta), information om Affärspartner och Affärspartnerns bransch.
d.) American Express kan komma att utbyta Medlemsinformation med myndigheter som bekämpar bedrägerier och annan brottslighet. Om Kortmedlem
lämnar felaktig information till American Express och American Express misstänker bedrägeri kan information om detta komma att sparas av säkerhetsskäl.
Sådan information kan komma att användas av American Express och andra organisationer vid beslut om att erbjuda produkter sasom kreditprodukter eller
närliggande produkter, fordons-, hem- och livförsäkring och andra försäkringsprodukter till Kortmedlem eller till någon annan som Kortmedlem har ekonomiska
förbindelser med, för att fatta beslut om anspråk på försäkringsersättning från Kortmedlem eller någon annan som Kortmedlem har ekonomiska förbindelser
med, inkassoåtgarder, förhindra bedrägerier och penningtvätt samt för att administrera Kortmedlemmens Konto eller försäkringar.
e.) I syfte att tillförsakra en hög servicenivå, utbilda personal, säkerställa korrekt kontohantering, följa upp Kortmedlems frågor angående Avtalet samt för att
utreda tvister, får American Express i enlighet med tillämplig lag lyssna på och/eller spela in Kortmedlems telefonsamtal med American Express antingen genom
egna åtgärder, eller genom åtgärder från särskilt utvalda företag.
f.) American Express får företa allt som anges ovan såväl inom som utom Sverige och den Europeiska Unionen. Detta innefattar behandling av
Medlemsinformation i USA där personuppgiftslagstiftningen inte har ett lika omfattande skydd som inom EU. I dessa fall kommer American Express dock alltid
att vidta nödvändiga åtgarder för att tillse att Medlemsinformation får samma skydd i USA och andra länder utanför EU (där personuppgiftslagstiftningen inte
har ett lika omfattande skydd) som gäller i EU.
g.) American Express utnyttjar avancerad teknik och fastställda instruktioner till sina anstallda i syfte att säkerställa att Medlemsinformation behandlas snabbt,
korrekt och fullständigt.
h.) Om Kortmedlem motsätter sig att Medlemsinformation används för ändamål som rör direkt marknadsföring får Kortmedlemmen anmäla detta skriftligen till
American Express .
i.) Kortmedlem har rätt enligt lag att få information om de personuppgifter som innehas av kreditupplysningsföretag och myndigheter som bekämpar
bedrägerier. American Express tillhandahåller information om namn och adresser beträffande de företag och myndigheter som American Express har använt sig
av efter förfrågan till American Express.
j.) Medlemsinformation kommer endast att förvaras av American Express under sådan tid som ar ändamålsenlig för ovan angivna syften eller som följer
av lag. Kortmedlemmen äger enligt lag rätt att få besked och information om Medlemsinformation som rör denne. Skulle Kortmedlemmen anta att
Medlemsinformation inte är korrekt eller fullständig, bör Kortmedlem utan dröjsmal skriva till American Express. Medlemsinformation som inte befinns vara
korrekt eller fullständig, kommer att justeras omgående. Jag förstår att American Express på grund av lagstiftningen mot penningtvätt är skyldigt att kontrollera
min identitet, vilket kan påverka behandlingstiden för min ansökan.
Med min nedanstående underskrift bekräftar jag att jag har läst och godkänt den ovanstående bekräftelsen om informationshantering.
Jag förstår också att American Express kan avslå en ansökan för Corporate Purchasing Card programmet och/eller American Express Corporate Purchasing
Account programmet, utan att ange ett särskilt skäl och utan att påbörja, ingå eller ta del av någon korrespondans.
Underskrift

✗

Å Å M M D D

I samarbete med
American Express
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American Express Corporate Purchasing Card/Account

Ansökan för Godkänd Användare
4. Ansvarig Chef
Sökande kan inte personligen godkänna denna blankett för Auktoriserad Användare, en
Ansvarig Chef måste godkänna denna blankett. Vänligen hänvisa till Program administratören
(PA) på företaget för ditt företags policy.
Förnamn Ansvarig Chef/
Chef för Kostnadscentret:
Efternamn:
Befattning:
Företagets adress:
Postnummer och stad:
Land:
Telefonnummer (Arbetsplats):
E-postadress:

Kostnadscenter (valfri):
Månadslimit:

     Transaktionslimit (valfri) SEK
Genom att underteckna denna blankett för Auktoriserad Användare, godkänner jag härmed
blanketten för Auktoriserad Användare
SEK

Underskrift, Ansvarig Chef

Å Å M M D D

✗
5. Företagets Godkännande

Det är viktigt att denna blankett även undertecknas av Program Administratören (PA) på
företaget, eller annan auktoriserad undertecknare, undertecknad för och på uppdrag av Företaget.
Kundnummer:
Preferred Supplier List
(ifall kontot redan existerar):

PSL nummer

Utlandstransaktioner: Ja

Nej

Bolaget ska instruera den Sökande (se punkt 2) om att denne måste uppfylla de allmänna
villkoren i Blankett för auktoriserad användare. Bolaget har verifierat att de uppgifter den
Sökande uppgivit är korrekta och Bolaget har även bekräftat den Sökandes identitet och
godkänner härmed den Sökande att nyttja ”Corporate Purchasing Card” för Bolagets räkning.
Underskrift

Firmatecknares / befullmäktigat
ombuds underskrift:

✗

Å Å M M D D

Namn:
Befattning:
Telefonnummer (Arbetsplats):
E-postadress:

I samarbete med
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American Express Corporate Purchasing Card/Account

Ansökan för Godkänd Användare
Skicka in din ansökan
Kontrollera att alla parter har fyllt i alla fält.
Skriv ut och underteckna
Skriv ut ansökan efter att den har fyllts i och kontrollera följande:
• Den sökande har undertecknat och daterat punkt 3.
• Ansvarig Chef/ Chef för Kostnadscentret har undertecknat och daterat sektion 4.
• Behörig firmatecknare har undertecknat och daterat punkt 5
Returnera ansökningsformuläret till:
American Express Services Europe Ltd, 106 82 Stockholm Fax: 0771-29 43 30
E-post: nordicnewaccounts@aexp.com
Ifall ni skickar dokument per e-post ber vi er vänligen beakta att internet kan vara osäkert.
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American Express Corporate Purchasing Card/Account

Användarvillkor för Corporate Purchasing Card och Corporate Purchasing Account
5. Kontoutdrag och fakturafrågor
a. Kontohavaren måste tillse att Godkända Användare omedelbart meddelar
American Express om den Godkända Användaren har frågor avseende
en viss Debitering eller information i ett Kontoutdrag eller avseende en
saknad kreditering i ett Kontoutdrag. Kontohavaren eller den Godkända
Användaren måste framföra klagomål avseende en obehörigt eller felaktigt
utförd Debitering eller saknad kreditering i ett Kontoutdrag inom en (1)
månad från Kontoutdragets datum. Om Kontohavaren inte bestrider
Kontoutdragets riktighet eller aktuella debetposter inom ovan angiven period
efter att Kontoutdraget gjorts tillgängligt kan invändningar och krav med
anledning av debetposterna (exempelvis krav på återbetalning) inte göras
gällande. På American Express begäran måste Kontohavaren skyndsamt
tillhandahålla, eller se till att Godkänd Användare skyndsamt tillhandahåller,
American Express en skriftlig bekräftelse avseende frågan eller klagomålet.
b. Kontohavaren skall instruera Godkända Användare att hålla American Express
uppdaterad av deras namn, e-postadress, hemaddress och telefonnummer
Kontohavaren måste tillse att Godkända Användare omedelbart meddelar
American Express om ändringar av deras kontaktuppgifter. American Express
ansvarar inte för de extra kostnader (räntor, inkassokostnader) eller
annan skada som åsamkas Kontohavaren, om Kontohavaren underlåter
att tillse att Godkända Användare informerar American Express om
förändrade kontaktuppgifter.
c. Om American Express låter Kontohavaren få tillgång till Kontoutdrag via
Online Service och Kontohavaren har angett att en Godkänd Användare har
rätt till sådan information, kommer den Godkända Användaren att tilldelas ett
användar-ID och ett lösenord (Säkerhetsinformation). Säkerhetsinformationen
är konfidentiell och personlig för den Godkända Användaren. Kontohavaren
ska instruera den Godkända Användaren att inte låta andra personer få tillgång
till Online Service genom användande av Säkerhetsinformationen.
6. Förhindrande av förlust, stöld och missbruk av kort
a. Kontohavaren ska tillse att Godkända Användare förvarar Kort (som utfärdats i
fysisk form), Koder och alla Kortuppgifter säkert och konfidentiellt. Kontohavaren
ska instruera den Godkända Användaren att inte ge tredje man tillgång till
dessa, förutom anställda hos Kontohavaren som den Godkända Användaren har
säkerställt hos Kontohavaren att de är Godkända Användare av samma Kortkonto.
Kontohavaren ska tillse att den Godkända Användaren följer American Express
instruktioner om användande av Kortkonto, Kort och Kortuppgifter.
b. Kontohavaren ska instruera Godkända Användare att omedelbart informera
Programadministratören om den Godkända Användaren har anledning att
tro att:
i)
ett Kort har förlorats eller stulits;
ii) ett Ersättningskort inte har kommit fram;
iii) tredje man har fått tillgång till en Kod;
iv) misstanke föreligger om att ett Kort eller Kortkonto missbrukas eller att
en transaktion har skett obehörigen; eller
v) misstanke föreligger om att en transaktion har behandlats felaktigt.
c. Om ett förlorat eller stulet Kort (som utfärdats i fysik form) senare återfinns
eller om American Express förnyar ett Kort med ett nytt Kort för samma
Kortkonto, får den Godkända Användaren inte använda det förlorade, stulna
eller utgångna Kortet. Ersättningskortet ska användas istället. Kontohavaren
ska tillse att Godkända Användare omedelbart meddelar American Express
om ett Kort återfinns samt klippa Kortet i två delar eller förstöra det på annat
sätt.
d. Kontohavaren ska tillse att den Godkända Användaren tillhandahåller
American Express all den information som den Godkända Användaren
har om omständigheter kring förlusten, stölden eller missbruket av Kortet.
American Express kan komma att avslöja information av betydelse för
utredningen för relevanta utredande myndigheter.
7. Kontantuttag
Kortet eller Kontot kan inte användas för Kontantuttag.
8. Ingen anslutning till Membership Rewards® program
Godkända Användare kvalificerar sig inte för anslutning till
lojalitetsprogrammet Membership Rewards ® Program.
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American Express
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1. Acceptans
Detta dokument innehåller användarvillkor för Corporate Purchasing
Card och Corporate Purchasing Account. Kontohavaren bör läsa igenom
dokumentet noggrant och bevara det för framtida referens. Genom att
inkomma med ett Formulär för Godkända Användare (eller, om så skulle
ske tidigare, genom att signera eller använda Corporate Purchasing Card eller
Corporate Purchasing Account) åtar sig Kontohavaren att tillse att Godkända
Användare följer dessa Användarvillkor. Dessa Användarvillkor gäller tills
vidare på obestämd tid och utgör en del av Avtalet mellan Kontohavaren och
American Express.
2. Definitioner
Om inte annat framgår ska definitionerna som används i Användarvillkoren
ha samma innebörd som definitionerna i American Express Villkor för
Företagsbetalningar. Om Användarvillkoren och American Express Villkor
för Företagsbestämmelser inte stämmer överrens ska Användarvillkoren
ha företräde.
3. Användning av Kort/Koder
a. Endast en Godkänd Användare får använda Kortet. Den Godkända
Användaren får inte tillåta någon annan, som inte också är Godkänd
Användare för samma Kort, att använda Kortet eller Kontot.
b. American Express kan komma att utfärda ett Kort i den Godkända
Användares namn.
c. American Express och Kontohavaren kan komma överens om att begränsa
antalet Affärspartners där Kortet kan användas eller införa begränsningar
för användning av Kortet eller Kontot, inklusive, men inte begränsat till,
begränsningar beträffande enskilda Debiteringar, utgifter med Kortet eller
Kontot under en bestämd period, eller det sammanlagda utestående beloppet
avseende Debiteringar på ett Kort eller Kontot hänförligt till Corporate
Purchasing Card-programmet. Kontohavaren ska se till att Godkända
Användare vänder sig till Programadministratören för att få veta mer om
tillämpliga begränsningar för Kortet eller Kortkontot.
d. När en Godkänd Användare använder ett Corporate Purchasing Card hos
en Affärspartner och samtycker till ett inköp genom att trycka den relevanta
Koden eller genom att signera köpet, anses den Godkända Användaren ha
godkänt debitering av Kortkontot för betalning på uppdrag av Kontohavaren.
Vid inköp via Internet, telefon, per post eller vid Återkommande
Debiteringar eller vid någon annan form av betalning där kortet inte
visas upp fysiskt för Affärspartnern, anses den Godkända Användaren ha
godkänt transaktionen på uppdrag av Kontohavaren när den Godkända
Användaren uppger Kortets nummer och annan tillhörande information
om Kortet och Kortkontot och följer Affärspartnerns instruktioner för att
fullfölja köpet. Om transaktionsbeloppet inte är känt när den Godkända
Användaren godkänner det, ansvarar Kontohavaren för hela det belopp som
Debiteras. Varken Kontohavaren eller Godkända Användare kan återkalla
godkända Debiteringar.
4. Tillåten Användning
Kontohavaren ska instruera Godkända Användare att följa Användarvillkoren
och Kontohavarens instruktioner, riktlinjer och rutiner vid användning av
Kortet. Kontohavaren kan ha egna riktlinjer och rutiner som Kontohavaren
bör tillse att den Godkända Användaren känner till vid användning av Kortet.
Kontohavarens riktlinjer och rutiner kan göra en Godkänd Användare
ansvarig för användning eller missbruk av Kortet, inklusive bedräglig
användning av Kortet, eller oaktsamhet avseende Kortet, Koder eller
Kortuppgifter. Kontohavaren ska tillse att Godkända Användare vänder sig till
Programadministratören för Kortkontot för att få veta mer om Kontohavarens
riktlinjer och rutiner.
a. Kontohavaren ska till se att Kortet endast används av Godkända Användare
för att betala för Kontohavarens affärsrelaterade, dagliga utgifter för varor
och/eller tjänster och att Godkända Användare inte använder kortet för att
köpa Varor för Återförsäljning.
b. Uppsägning eller förväntad uppsägning av anställning eller andra relationer
mellan Godkända Användare och Kontohavaren och ikraftträdandet av sådan
uppsägning måste meddelas Programadministratören och American Express.

