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J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch 

Termes i Condicions dels Serveis d'Iniciació de Pagaments  

1. Termes i Condicions 

Aquests termes i condicions («Termes») s'apliquen a l'ús que vostè fa del nostre Servei (segons es 
descriu a continuació) i forma part de l'acord entre vostè i nosaltres, JP Morgan SE – Luxembourg 
Branch, la sucursal de J.P. Morgan SE a Luxemburg («Nosaltres», «Ens» o el «Banc»). J.P. Morgan 
SE és una Societat Europea (Societas Europaea) constituïda de conformitat amb les lleis d'Alemanya, 
amb domicili social a Taunustor 1 (Taunus Turm), 60310 Frankfurt am Main, Alemanya, i està inscrita 
al registre mercantil del tribunal local de Frankfurt amb el número HRB 126056. És una entitat de crèdit 
subjecta a la supervisió prudencial directa del Banc Central Europeu («BCE»), l'Autoritat Federal de 
Supervisió de Serveis Financers d'Alemanya (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
«BaFin») i el Deutsche Bundesbank. El Banc Central d'Alemanya. J.P. Morgan SE – Luxembourg 
Branch té el seu domicilio social a 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, està inscrita 
al Registre Mercantil de Luxemburg amb el número B255938 i està subjecta a la supervisió de les 
autoritats d'inspecció de l'Estat d'origen abans esmentades, així com a la supervisió local de la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), en virtut de la llei de 5 d'abril de 1993 relativa 
al sector financer, segons es modifiqui (la «LFS»). Termes addicionals poden resultar aplicables si està 
ubicat en un dels països llistats a la secció d'Annexos de Països que s'indica més endavant. 

2. Servei 

Pot comptar amb nosaltres per iniciar un pagament en línia directament des del seu compte de 
pagament en línia amb tercers proveïdors ("Compte de Pagament") (servei d'iniciació de pagaments). 
Enviarem l'ordre de pagament al seu banc en línia o proveïdor del compte de pagament ("Proveïdor 
del Compte de Pagament") per tal que l'executi, rebrem informació del seu proveïdor del compte de 
pagament sobre si l'ordre de pagament ha estat acceptada i (si escau) transmetrem aquesta informació 
al Destinatari (el "Servei"). 

Vostè forma part de la clientela d'un client del Banc (el "Client"). El Servei només li permet iniciar un 
pagament a favor del Client. Als efectes d'aquests Termes, el Client és el Destinatari. 

Aquests Termes regulen una única operació de pagament i no pretenen constituir un contracte marc en 
el sentit de la Directiva 2015/2366 de la UE relativa al serveis de pagament (PSD, per les seves sigles 
en anglès). 

3. Ordre de Pagament 

Vostè s'haurà d'autenticar (en el moment en que doni el seu consentiment pel Servei i emeti una ordre) 
per tal que el seu Proveïdor del Compte de Pagament sàpiga que ens ha donat al seu consentiment 
perquè li prestem els serveis d'iniciació de pagaments i emeti una ordre de pagament. 

Vostè és l'únic responsable de la exactitud de l'ordre de pagament.  

El Proveïdor del Compte de Pagament és l'únic responsable d'executar l'ordre de pagament que ha 
estat vàlidament iniciada a través nostre. En conseqüència, s'aplicaran les disposicions del Proveïdor 
del Compte de Pagament en quant, per exemple, al temps d'execució, les hores d'interrupció, etc.  

4. Consentiment explícit 

La confirmació de la seva ordre de pagament es considera com el  seu consentiment explícit per tal 
que enviem l'ordre de pagament al seu Proveïdor del Compte de Pagament per a la seva execució, per 
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rebre informació del seu Proveïdor del Compte de Pagament sobre si l'ordre de pagament ha estat 
acceptada i (si escau) transmetre aquesta informació al Destinatari. 

5. Dades de seguretat i disponibilitat del Servei  

Ha de prendre totes les mesures que siguin raonables per mantenir les dades de seguretat i els seus 
dispositius a resguard, i es compromet a no revelar-les ni permetre que ningú més en faci ús. 

Podrem suspendre, restringir o finalitzar en qualsevol moment l'ús i la disponibilitat dels Serveis o de 
qualsevol part d'aquests, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en el següents casos:  

(a) si creiem, de manera raonable, que la seguretat ha estat compromesa; 

(b) si sospitem, de manera raonable, que es tracta d'un frau; 

(c) si hem de fer-ho per tal de complir amb la llei de qualsevol jurisdicció o amb una 
sol·licitud d'una autoritat local o estrangera (incloses, les autoritats judicials i de 
supervisió, entre d'altres);  

(d) si no ha complert alguna de les obligacions que li corresponen en virtut d'aquests 
Termes; o 

(e) si la seva ordre de pagament conté un error manifest, en particular, un identificador 
únic o un número de compte incomplert o imprecís. 

6. Revocació de l'ordre de pagament  

Si l'ordre de pagament fa referencia a una operació que ha de ser executada pel seu Proveïdor del 
Compte de Pagament immediatament, vostè no podrà cancel·lar la ordre de pagament un cop hagi 
proporcionat la seva confirmació i consentiment a nosaltres o al seu Proveïdor del Compte de 
Pagament.   

7. Idioma i comunicació 

Aquests Termes han estat redactats en anglès i totes les comunicacions amb vostè han de ser en 
aquest llengua.  

Pot comunicar-se amb el Banc a través de l'adreça de correu electrònic: tpp.support@jpmorgan.com. 

8. Informació 

Es compromet a facilitar immediatament al Banc tota la informació i els documents relacionats amb 
vostè que aquest li sol·liciti, entre altres coses, perquè el Banc pugui complir amb les seves obligacions 
legals relatives a la diligència deguda amb els clients en virtut de la normativa de prevenció de blanqueig 
de capitals i del finançament del terrorisme. 

Per la present, declara i garanteix que: 

- vostè és el beneficiari efectiu de l'operació de pagament realitzada; i 

- actua en nom propi i no en nom d'altri. 

9.  Transacció no autoritzada  

Si sospita que s'ha fet un pagament incorrecte o no autoritzat utilitzant els nostres serveis d'iniciació de 
pagaments, s'ha de posar en contacte amb nosaltres tan aviat com sigui possible a través del correu 
tpp.support@jpmorgan.com. 
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10. Suspensió de l'ordre/transacció 

El Banc es reserva el dret de suspendre l'ús de qualsevol mitjà o mètode per donar o emetre qualsevol 
ordre de pagament, entre d'altres per motius raonables relacionats amb la seguretat o la sospita d'odres 
no autoritzades o fraudulentes.  

Així mateix, el Banc es reserva el dret de rebutjar qualsevol ordre de pagament que no compleixi totes 
les condicions establertes en els Termes, o altres documents, o quan la seva execució sigui il·legal o 
contravingui d'alguna manera la llei o la normativa aplicable. A més, el Banc no serà responsable davant 
de vostè per aquesta negativa. Tot això s'ha d'entendre sense prejudici dels possibles drets del 
Proveïdor del Compte de Pagament a negar-se a dur a terme l'operació. 

11. Reembossament 

Pot tenir dret a un reembossament (o rectificació) per operacions de pagament no autoritzades, 
incorrectes o no autoritzades pel seu Proveïdor del Compte de Pagament sempre que n'informi sense 
demora i, en qualsevol cas, com a molt tard 13 mesos desprès de la data de pagament que 
correspongui. S'ha de posar en contacte amb el Proveïdor del seu Compte de Pagament de la manera 
que estableixen les condicions aplicables a la relació entre aquest proveïdor i vostè. 

12. Limitació de responsabilitat i indemnització  

El Banc no serà responsable de la iniciació d'ordres de pagament vàlides. En particular, el Banc 
s'eximeix de tota responsabilitat en els casos en què hagi iniciat una ordre de pagament vàlida  que 
resulti ser incorrecta o errònia degut a errors introduïts per vostè, especialment, en relació amb els 
números de compte (identificador únic). 

El Banc no serà responsable davant de vostè de la correcta execució del Servei, si pot demostrar-li (i, 
quan s'escaigui, a qualsevol proveïdor de serveis de pagament del beneficiari) que el proveïdor de 
serveis de pagament del beneficiari va rebre el pagament dintre del termini establert.  

El Banc no serà responsable davant de vostè en cap d'aquests supòsits:  

(a) el retard o l'incompliment de les seves obligacions en virtut d'aquests Termes per qualsevol 
causa fora del control raonable del Banc, incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, 
qualsevol acció o inacció de part seva o d'un tercer, qualsevol esdeveniment de força major, 
retard bancari, fallades tècniques, incloent-hi les fallades informàtiques de tercers prestadors 
de serveis utilitzats pel Banc o del Banc, fallada o retard de qualsevol transferència electrònica, 
qualsevol accident, emergència, cas fortuït, pandèmia o qualsevol altra circumstància anormal 
o imprevisible;  

(b) les pèrdues conseqüencials o indirectes (com el lucre cessant o la pèrdua d'oportunitats) en 
què pugui incórrer com a conseqüència de l'incompliment per part del Banc de les seves 
obligacions en virtut d'aquests Termes; o 

(c) les pèrdues com a resultat d'una exigència imposada al Banc per lleis i normatives nacionals o 
estrangeres o per ordres, sentències o instruccions d'entitats públiques nacionals o 
estrangeres, incloent-hi els tribunals. 

Vostè és responsable de totes les obligacions, financeres o de qualsevol altre tipus, en què pot incórrer 
el Banc o un tercer, causades per o derivades de l'incompliment d'aquests Termes i de l'ús que vostè 
faci dels Serveis. Vostè es compromet a reembossar al Banc o a un tercer, totes i cadascuna d'aquestes 
quantitats, en la mesura en que no ho prohibeixi la legislació aplicable.  

Cap d'aquests Termes exclou la responsabilitat per frau o negligència greu o per qualsevol 
responsabilitat que no pugui ser exclosa o modificada per la llei. 
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En la mesura en què ho permeti la legislació aplicable, el Banc no es fa responsable, i vostè accepta 
no considerar-lo responsable, de cap pèrdua o dany derivat, directament o indirectament, de:  

(d) la incapacitat per part serva de fer ús del Serveis per qualsevol motiu;  

(e) els retards o interrupcions en els Serveis;  

(f) les fallades, errors o inexactituds de qualsevol tipus en els Serveis; 

(g) el contingut, les accions o les inaccions de tercers; 

(h) una suspensió o qualsevol altra acció duta a terme en relació amb els Serveis;  

(i) la necessitat per part seva de modificar pràctiques, continguts o comportaments, o la pèrdua o 
incapacitat per part serva de fer negocis, com a conseqüència de la modificació d'aquests 
Termes o de les polítiques del Banc; o 

(j) les accions i operacions il·legals de tercers fetes amb documents falsificats o  il·legals o amb 
dades rebudes de manera il·legal.  

13. Confidencialitat 

Mitjançant aquest document, vostè autoritza i instrueix al Banc i als seus agents, empleats, directius i 
administradors, així com a qualsevol entitat que tingui la consideració d'empresa afiliada, en nom de la 
qual el Banc accepta aquesta autorització, mandat o instrucció, a divulgar, fins i tot mitjançant l'ús de 
comunicacions i sistemes de comunicació, la informació en relació amb:  aquests Termes, qualsevol 
Servei, qualsevol operació de pagament, vostè mateix, els beneficiaris dels pagaments o qualsevol 
operació (la «Informació», que inclourà, entre altres coses, el nom, els cognoms, l'adreça, les dades i 
el lloc de naixement, així com la nacionalitat) a les persones que figurin com a «Destinataris» a la Secció 
2 de l'«Annex de Confidencialitat», així com als seus respectius empleats o agents: (i) per tal que 
puguin dur a terme qualsevol de les Finalitats establertes a la Secció 1 de l'Annex de Confidencialitat; 
(ii) o quan la difusió n'estigui permesa o així ho requereix la llei ((i) i (ii) conjuntament les «Finalitats 
Permeses»), independentment de si la divulgació te lloc al país on vostè resideix o en el que es realitza 
una transacció o un Servei. Vostè accepta que les sol·licituds, les instruccions i la informació respecte 
al Banc, a qualsevol Servei, a vostè mateix o a les transaccions que s'han de divulgar de conformitat 
amb els Termes, poden ser transmeses a través de les fronteres nacionals i les xarxes, incloses les 
xarxes que són propietat de tercers i que són operades per aquests tercers, per tal que el Banc pugui 
dur a terme les serves funcions i exercir els seus poders  i els drets en virtut d'aquest document. Vostè 
accepta que aquesta informació sigui facilitada a les persones que figuren com a «Destinataris» a la 
Secció 2 de l'Annex de Confidencialitat. Vostè renuncia expressament a qualsevol dret de secret 
bancari, secret professional o confidencialitat a aquest respecte, si s'escau, i reconeix explícitament 
que la informació revelada d'acord amb aquesta Secció pot incloure informació confidencial del client 
en el sentit de l'article 41 de la LFS i que està protegida per aquest article.  

El Banc es compromet a prendre les mesures habituals i raonables que siguin necessàries per tal de 
mantenir la confidencialitat de la Informació. 

De conformitat amb la legislació aplicable, la informació pot ser tractada per qualsevol empresa afiliada 
del Banc o del proveïdor de serveis, incloses les filials, sucursals i unitats situades a qualsevol país en 
el qual el Banc desenvolupa la seva activitat o té un proveïdor de serveis, segons s'estableix a la Secció 
3 de l'Annex de Confidencialitat. El Client entén que aquest Destinatari pot trobar-ser fora de la 
jurisdicció externa del Gran Ducat de Luxemburg. El Client autoritza al Banc a transferir la informació a 
les filials, sucursals, unitats i proveïdors de serveis allà on el Banc consideri oportú. 
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El Client reconeix que les autoritats públiques, les agències o altres organismes o tribunals d'una 
jurisdicció externa al Gran Ducat de Luxemburg (incloent-hi les jurisdiccions on els Destinataris estan 
establerts i tenen o tracten la informació) poden requerir i obtenir accés a la Informació, que pot ser 
conservada o tractada en aquest jurisdicció, o tenir-ne accés a través d'una notificació automàtica, un 
intercanvi d'informació o de qualsevol altra manera, de conformitat amb les lleis i la normativa vigents 
en aquesta jurisdicció.  

El Banc informarà als Destinataris que tinguin o tractin la Informació que només ho poden fer d'acord 
amb les Finalitats Permeses i de conformitat amb la legislació aplicable, i que l'accés a aquesta 
Informació dins d'un Destinatari està limitat a aquelles persones que necessiten conèixer la Informació 
per a les Finalitats Permeses.  

El Client pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment i, en aquest cas, el Banc no podrà 
prestar-li el Servei.  

14. Protecció de dades 

El Banc, actuant com a responsable del tractament, pot tractar la informació sobre vostè que tingui la 
consideració de dades personals en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades («Dades 
Personals»). Pot trobar més informació sobre les activitats de tractament del Banc a la Política de 
Privacitat del Banc. 

La Política de Privacitat del Banc estableix informació rellevant sobre: (a) la recollida i la creació de 
Dades Personals per part del Banc; (b) les categories de les Dades Personals tractades; (c) la base 
jurídica per al tractament; (d) les finalitats del tractament; (e) la divulgació de Dades Personals a tercers; 
(f) la transferència internacional de Dades Personals; (g) les mesures de seguretat que el Banc aplica 
a les dades; (h) el compliment per part del Banc dels principis d'exactitud, conservació i minimització 
de les dades; (i) els drets de les Persones Interessades del Tractament; i (j) les dades de contacte pel 
que fa a les consultes i l'exercici dels drets de protecció de dades. La Política de Privacitat del Banc pot 
ser actualitzada o revisada de forma ocasional.  

15. Gravació i proves   

Vostè accepta que les comunicacions electròniques, incloses les comunicacions i converses 
telefòniques i les que es fan per correu electrònic, puguin ser controlades, gravades i 
emmagatzemades. La finalitat d'aquestes gravacions es proporcionar, en cas de litigi, proves de la 
transacció; així com garantir el compliment de les obligacions legals i reguladores i de les polítiques 
internes del Banc. L'absència de gravacions no pot ser en cap cas utilitzada en contra del Banc.  

Una ordre de pagament validada a través del sistema de la web té el mateix valor que si hagués estat 
signada amb la signatura original i té el mateix valor probatori que un document escrit original.  

Vostè i el Banc acorden expressament que, sense prejudici d'allò que estableix l'article 1341 del Codi 
Civil, el Banc té dret, sempre que sigui útil o necessari, de provar les seves al·legacions per qualsevol 
mitjà legalment admissible en matèria comercial.   

Els registres informàtics o altres registres elaborats pel Banc sobre la base de documents originals 
constitueixen una prova prima facie de les comunicacions entre el Banc i vostè i tindran el mateix valor 
probatori que un document escrit original.  

16. Queixes 
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Preguem que ens faci saber si té alguna queixa del Servei perquè puguem investigar-ne les 
circumstàncies. Ha d'enviar les seves queixes a J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch, a l'atenció de 
Operational Oversight, European Bank & Business Center, 6 Route de Trèves, Senningerberg, L-2633, 
Luxemburg, número de fax: +352 462685 316, l'adreça de correu electrònic es: 
tpp.support@jpmorgan.com. En qualsevol cas, la queixa ha d'incloure clarament les seves dades de 
contacte, així com una breu descripció del motiu de la queixa. 

Ens esforcem per tractar de forma ràpida i justa qualsevol queixa sobre el Servei, d'acord amb les 
nostres obligacions en virtut de la legislació aplicable. Tractarem qualsevol queixa d'acord amb el nostre 
procediment de queixes que es troba a la secció "Procediment de Consultes i Queixes dels 
Consumidors" d'aquest document. Les principals característiques d'aquest procediment de tramitació 
de queixes son les següents: el primer pas es que vostè ens faci arribar la seva queixa a través dels 
canals de contacte esmentats al paràgraf anterior. Totes les queixes són rebudes i coordinades de 
forma centralitzada pel nostre equip de gestió de queixes. El departament de compliment garanteix la 
supervisió de la gestió de les queixes i, si cal, informa a la a la nostra direcció de la queixa. En el cas 
que no quedi satisfet amb la gestió de la queixa, com a segon pas, pot posar-se en contacte directament 
amb la nostra direcció. Rebrà un avís de justificant de recepció de la queixa en un termini de deu dies 
hàbils, llevat que en l'endemig ja s'hagi tramitat una resposta a la seva queixa. En el termini d'un mes 
a partir de la recepció de la queixa per la nostra part, rebrà una resposta detallada per escrit. Si hi ha 
circumstàncies específiques o dificultats especials, la tramitació d'una queixa podria excedir d'un mes; 
en aquest cas, se li comunicarà el motiu del retard i la data de la resposta.  

Això no obstant, podem remetre la seva queixa al seu Proveïdor del Compte de Pagament si aquesta 
està relacionada amb els serveis prestats pel Proveïdor o al Client si les queixes estan relacionades 
amb el producte o servei adquirit.  

Si la seva queixa està relacionada amb el Servei i no l'hem resolt o no ha rebut una resposta o contesta 
satisfactòria en el termini d'un mes a partir de la data d'enviament de la queixa, pot remetre-la a la 
Comission de Surveillance du Secteur Financier 283, route d'Arlon, L-1150, Luxemburg, bé  en línia (a 
través de l'enllaç següent: https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en); per correu postal 
adreçat a la CSSF, 283, route d'Arlon, L-2991, Luxemburg; o per correu electrònic a l'adreça 
reclamation@cssf.lu. La  CSSF és competent per rebre les seves queixes i actuar com a intermediari 
per trobar una solució amistosa a les queixes oficials. L'inici del procediment oficial de queixa està 
subjecte al fet que vostè hagi seguit el procediment i dut a terme els passos que s'indiquen al paràgraf 
anterior. Pot posar-se en contacte amb la CSSF en relació amb una queixa i demanar l'obertura d'un 
procediment de queixa oficial. Pot trobar més informació sobre la CSSF com a organisme de resolució 
de litigis, i els formularis corresponents a http://www.cssf.lu/en/consumer/complaints/. 

No es veurà afectat el seu dret a reclamar directament  davant dels tribunals. 

No som responsables de les queixes o controvèrsies sobre les transaccions que s'hagin fet a través 
dels nostres serveis d'iniciació de pagaments. Haurà de resoldre aquestes amb la persona a la que va 
comprar el béns o serveis. No som responsables de la qualitat, la seguretat, la legalitat o qualsevol altra 
aspecte dels béns o serveis adquirits a través del servei d'iniciació de pagaments. Recordi que un cop 
ha fet servir un servei d'iniciació de pagaments per fer una compra, no podem aturar o cancel·lar 
l'operació de pagament. 

17. Conseqüències anormals o imprevisibles  

Sense prejudici dels casos de força major, ni el Banc ni vostè seran responsables de cap pèrdua o dany 
ocasionat a l'altra part per la contravenció de qualsevol requisit imposat al Banc per les lleis i normatives 
quant es tracti de circumstàncies anormals e imprevisibles més enllà del control de la part que 
correspongui, les conseqüències de les quals haurien estat inevitables malgrat tots els esforços en 
sentit contrari; o si la contravenció o l'incompliment són causats pel compliment de les seves obligacions 
de conformitat amb la llei i normativa aplicables.  

18. Legislació aplicable i jurisdicció  
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Aquests Termes es regeixen per la llei de Luxemburg i estan subjectes a la jurisdicció no exclusiva dels 
Tribunals de Luxemburg, Gran Ducat de Luxemburg.  
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ANNEX DE PAÏSOS 

 

S'aplicaran els Termes addicionals específics si es troba en un dels països que s'indiquen a continuació. 
Preguem que faci clic damunt la bandera de cada país per veure'n els termes addicionals.  

 

 

 

  

Itàlia 

Espanya 

Alemanya 
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ANNEX DE CONFIDENCIALITAT 

 

1. Mitjançant aquest document, vostè reconeix que la Informació i les Dades Personals poden ser 
revelades de conformitat amb els Termes per a les següents finalitats, incloent-hi, a títol 
merament enunciatiu i no  limitatiu, en el context dels acords de subcontractació (conjuntament, 
les «Finalitats»):  

(a) la prestació dels serveis previstos en aquets Termes i permetre al Banc l'exercici dels 
drets i facultats del Banc que s'hi estableixen; 

(b) les finalitats operatives, l'avaluació del crèdit i l'anàlisi estadístic (inclòs l'anàlisi de 
comportaments);  

(c) administrar les relacions amb vostè i els serveis relacionats; 

(d) realitzar estudis de mercat o de satisfacció del client; 

(e) les finalitats de diligència deguda, verificació i gestió de riscos, com ara la confirmació 
i verificació de la seva identitat (la qual cosa pot comportar l'ús d'una agència de 
referència de crèdit o d'altres tercers que actuïn com a agents del Banc). La 
comprovació de les llistes de sancions governamentals i/o de les forces i cossos de 
seguretat disponibles públicament;  

(f) el compliment de qualsevol requisit legal o regulador, les normes del sector, els codis 
de pràctiques o la política interna, i la prevenció o la investigació de delictes, fraus o 
qualsevol mala pràctica, inclosa la prevenció del terrorisme, el blanqueig de capitals i 
la corrupció, així como la presentació d'informes fiscals, incloent-hi, si escau, el 
compliment de normatives estrangeres com ara la FATCA; i 

(g) A  l'efecte de, o en relació amb, qualsevol procediment judicial (inclosos els possibles 
procediments judicials) per tal d'obtenir assessorament jurídic o establir, exercir o 
defendre drets legals. 

2. Mitjançant aquest document, vostè reconeix que la Informació pot ser divulgada per el Banc a, 
entre altres (cadascun d'ells, un «Destinatari»): 

(a) el Client del Banc;  

(b) tercers no afiliats, inclosa la transferència d'informació a altres bancs i a través de 
xarxes i canals operats per tercers, així com a proveïdors de serveis i agents del Banc, 
incloses empreses de dintre o fora de Luxemburg dedicades a la prestació de serveis 
de comunicació amb els clients, així com altres professionals del sector financer o altres 
proveïdors de serveis;  

(c) un cessionari proposat dels drets del Banc;  

(d) JPMorgan Chase Bank, N.A., J.P. Morgan SE, J.P. Morgan Europe Limited, i qualsevol 
altre membre del grup d'empreses de JPMorgan Chase Bank i les seves sucursals i 
empreses afiliades;  

(e) els auditors, assessors jurídics i consultors de J.P. Morgan SE (incloses les seves 
sucursals i empreses afiliades);  

(f) el grup d'empreses de JPMorgan Chase Bank i les seves sucursals i empreses 
afiliades, els supervisors dels Destinataris o altres autoritats de control o autoritats 
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governamentals competents, incloses les autoritats fiscals, les forces i cossos de 
seguretat, els tribunals de jurisdicció competent o altres organismes oficials a qualsevol 
part del món;  

(g) En compliment d'una ordre judicial o procediment judicial, o per tal d'exercir o defendre 
els drets legals de J.P. Morgan SE i les seves sucursals i empreses afiliades.  

3. Aquests destinataris poden estar ubicats a l'Espai Econòmic Europeu, Regne Unit, els Estats 
Units d'Amèrica, Índia, Filipines, Singapur, Hong Kong, Austràlia, Xina, Japó, Brasil, Mèxic, 
Argentina, Colòmbia, Xile, Sudàfrica i Rússia, entre d'altres països (conjuntament, les 
«Ubicacions»). 
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