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Säästöjä tehokkaammasta laskutuksesta 

American Express Yrityskortilla työntekijä voi maksaa 

kaikki liikematkan aikana tehtävät hankinnat. Kunkin

matkustajan yrityskorttiostot voidaan laskuttaa joko 

keskitetysti suoraan yritykseltä tai erikseen jokaiselta

kortinhaltijalta yrityksen käytännön mukaisesti. 

Vastuu korteilla tehdyistä ostoista voi olla yrityksen 

tai kortinhaltijan ja yrityksen yhteinen. Keskitetty 

lasku säästää käsittelykuluja. Olipa lasku keskitetty tai 

henkilökohtainen, ostotapahtumat voidaan toimittaa 

sähköisessä muodossa ja sitä kautta liittää esim. 

yrityksen taloushallinta- tai matkalaskujärjestelmään. 

Näin säästyy aikaa ja rahaa. Lasku sisältää runsaasti

tapahtumakohtaista tietoa, mikä helpottaa kulujen 

seurantaa ja matkalaskun laatimista.

Hyötyä ainutlaatuisesta raportoinnista

American Express @Work -portaali tarjoaa 

ainutlaatuisen välineen kustannusten tehokkaaseen 

seurantaan. @Work-portaalista voit milloin tahansa 

noutaa yrityksen tarpeisiin räätälöityjä kortin 

käyttöä koskevia raportteja. Raporteista voi seurata 

korttitapahtumia esim. kustannusalueittain, 

toimialoittain tai kortinhaltijoittain. Voit myös

helposti räätälöidä omat vakioraporttisi ja ennen 

kaikkea muokata niiden sisältöä sekä lajitella ja siirtää 

tietoja muihin ohjelmiin. Yksityiskohtaiset raportit 

helpottavat kulujen seurantaa ja ovat tehokkaana 

apuna sopimusneuvotteluissa. Tiedot päivitetään 

kuukausittain ja ne ovat käytettävissäsi ympäri 

vuorokauden. Palvelu on maksuton.

Turvaa maailmanlaajuisesta palveluverkostosta

American Expressin maailmanlaajuinen 

palveluverkosto auttaa matkoihisi liittyvissä asioissa. 

Maailmalla palveluksessasi on yli 1700 toimistoa yli 

120 maassa. Suomessa asiakaspalvelumme palvelee 

sinua päivittäin molempien kotimaisten kielten lisäksi 

myös englanniksi. Jos korttisi katoaa tai varastetaan 

matkalla, saat uuden kortin tarvittaessa 24 tunnin 

kuluessa lähes mihin tahansa maailmassa.

Maksutonta lisäturvaa matkalle

Jos matkalippu ostetaan Yrityskortilla, astuu 

matkustajan tueksi voimaan maksuton lisämatkaturva. 

Matkaturva korvaa mm. tiettyjä lentojen tai 

matkatavaroiden myöhästymisestä aiheutuvia kuluja.

American Express Yrityskortti on yrityksen työntekijöiden matkoihin ja edustukseen 
liittyvien kulujen maksamiseen tarkoitettu maailmanlaajuinen maksukortti. Keskitetty 
yrityskorttiratkaisu tehostaa kulujen seurantaa, helpottaa yksittäisen matkustajan 
rutiinitoimintoja ja tuo säästöjä. Lisäksi kortti tarjoaa yksittäiselle liikematkaajalle monia etuja.

Avain tehokkaaseen
kustannusten hallintaan
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Express Cash – käteistä missä tahansa

Express Cash -palvelun avulla voit nostaa käteistä yli 

puolesta miljoonasta käteisnostoautomaatista ympäri 

maailmaa. Yrityskortilla saa kätevästi käteistä myös 

Suomen kaikista Otto-automaateista.

Global Assist 24/7

Henkilökohtainen Global Assist -palvelu on 

työntekijän käytössä milloin ja missä tahansa. Palvelu 

auttaa ennen matkaa koskevissa passi-, viisumi-, 

vaihtokurssi-, sää- ja rokotuskysymyksissä, sekä 

matkan aikana odottamattomissa terveydellisissä tai 

oikeudellisissa ongelmissa.

Yrityskortti Online

Palvelun kautta kortinhaltija pääsee tarkistamaan 

Internetissä omia korttitapahtumiaan: palvelussa 

näkyvät viimeisimmät ostot ja maksusuoritukset 

kolmen kuukauden ajalta.

Liikematkakustannusten kokonaishallinta

Täydellisen kokonaishallinnan yrityksesi matka- ja 

edustuskuluista saat yhdistämällä yrityskortteihin 

American Express Matkatilin. Matkatili on 

matkatoimistoon avattava tili, jonka kautta kaikki 

yrityksen matkatoimistopalvelut laskutetaan. 

Näin @Work-raportointi saadaan kattamaan kaikki 

matkustukseen liittyvät kulut. Laskutus tehostuu, 

seuranta parantuu ja säästömahdollisuudet kasvavat.

American Express tarjoaa yritykselle täydellisen 

kokonaisratkaisun – raportoinnin, seurannan, turvan ja

asiakaspalvelun – ja huomattavat säästöt.
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Ota yhteyttä!

American Express Yrityspalvelut puh. (09) 6132 0351  

tai sähköpostitse yritysasiakaspalvelu@aexp.com

Lisätietoa myös Internet-sivuiltamme  

www.americanexpress.fi.


