
1  maandelijkse betaling 
van uw zakelijke reisuitgaven.

1  gedetailleerd online maandelijks 
rekeningoverzicht 
inclusief uw referenties, dat u 24/7 kunt bekijken.

1  automatische integratie  
met uw eigen ERP-systemen.

1.  Virtueel betekent dat er geen fysieke kaart is uitgegeven.
2.  Via @ Work krijgt u uitgebreide online managementinformatie waardoor u toegang heeft tot de details van uw transacties.
3.  Dit programma geldt niet voor bedrijven die een contractuele afspraak met KLM hebben.
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TE IMPLEMENTEREN
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58 dagen

met een virtueel¹  
account

via American Express  
@ Work²

en wissel uw blue credits  
in voor gratis tickets, 

upgrades etc
bij uw zakelijke  

reisagent

2
Verrekening door 
American Express. 

1
Uw medewerkers 
reserveren hun 
vliegtickets bij uw 
zakelijke reisagent.

4
Uw bedrijf betaalt 

American Express en 
u profiteert van een 

uitgestelde betaling tot 
maximaal 58 dagen.

3
American Express 

levert u een 
maandelijks (online) 

rekeningoverzicht. 

VEREENVOUDIGD  
BETALINGSPROCES

Ervaar het gemak van een virtueel1 account waarop alle 

reis uitgaven van uw medewerkers bij uw zakelijke reisagent 

worden afgerekend. Met deze centraal gefactureerde 

KLM American Express Business Travel Account (BTA) 

ziet u al uw reisuitgaven overzichtelijk samengevat in één 

rekeningoverzicht.

KLM AMERICAN EXPRESS BUSINESS TRAVEL ACCOUNT



BESPARINGEN 
EN MEER INZICHT

    Verbetering van uw cashflow dankzij uitgestelde betaling tot 58 dagen.

    BTAConnect, een online reconciliatie tool, biedt u inzicht in de reisuitgaven en transactiedata. 

    Via American Express @ Work krijgt u uitgebreide online managementinformatie en dit biedt u betere 
onderhandelings mogelijkheden met uw leveranciers en meer inzicht in uitgaven die buiten het 
reisbeleid van uw bedrijf vallen.

Extra besparen op uw reisbudget met de bluebiz bonus1

Als u deelneemt aan bluebiz2, het zakelijke spaarprogramma van Air France en KLM, ontvangt uw bedrijf 
jaarlijks een bluebiz bonus, die kan oplopen tot 2.000 blue credits per jaar (ter waarde van € 2.000). 

    Deze bonus wordt berekend aan de hand van de jaarlijkse uitgaven op Air France- en KLM-vluchten3, 
gedaan via de KLM American Express Business Travel Account en Corporate Card.

    De bonus komt boven op de blue credits die uw bedrijf al ontvangt van KLM, op alle geboekte 
vluchten met Air France, KLM en deelnemende partners.

MEER EFFICIENCY 
EN FLEXIBILITEIT

    Efficiënte administratie: alle uitgaven op één maandelijks rekeningoverzicht.

    Maandelijks online rekeningoverzicht met verschillende downloadopties, 24/7 toegankelijk.

VEILIG 
OP ZAKENREIS

Uw medewerkers zijn, op hun zakelijke reizen, automatisch aanvullend verzekerd tegen de gevolgen 
van een reisongeval als de reis is betaald via de KLM American Express Business Travel Account.   

    De maximale dekking van de reisongevallenverzekering4 op Air France- en KLM-vluchten is 
€ 500.000 en € 350.000 op overige vluchten. 

    Medewerkers met een KLM American Express Corporate Card profiteren tevens van onderstaande 
aanvullende verzekeringen4: 
-  Reisongemakkenverzekering zakenreis 
-  Bagage- en persoonlijke eigendommenverzekering 
-  Annuleringsverzekering voor Air France- en KLM-vluchten 
-  Standaard schade- en diefstaldekking bij autoverhuur 

1.  Dit programma geldt niet voor bedrijven die een contractuele afspraak met KLM hebben. De bluebiz bonus wordt aan het eind van ieder jaar automatisch 
gecrediteerd op het bluebiz-account van uw bedrijf en wordt toegevoegd aan uw blue credits-saldo. 
De bonus blue credits kunnen worden ingewisseld voor o.a. gratis tickets en vluchtgerelateerde services etc.

2.  Als uw bedrijf nog niet deelneemt aan bluebiz, kunnen wij u registreren. 
3.  U ontvangt blue credits over de jaarlijkse totale gevlogen omzet bij Air France en KLM, exclusief de toeslagen van derden en zolang u deelnemer bent van bluebiz.
4.  Kijk voor meer informatie en de verzekeringsvoorwaarden op americanexpress.com/nl/cards/corporate-klm-card
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