
 PROFITEER
VAN DUBBEL  
VOORDEEL

VOOR UW 
BEDRIJF

EXTRA BESPAREN

dankzij de jaarlijkse bluebiz bonus 
en uitgestelde betaling.

MEER CONTROLE

met gedetailleerde online 
managementinformatie  
via @ Work.

VEILIG  
OP ZAKENREIS

door aanvullende  
zakenreisverzekeringen  
voor uw medewerkers.

EXTRA FLYING BLUE MILES 
SPAREN

-  voor elke uitgave van € 10 met de 
kaart bij Air France, KLM, Transavia 
en Hertz 15 Miles

-  voor alle overige uitgaven 10 Miles

VOOR UW 
MEDEWERKERS

VOORDELEN 
VOOR UW BEDRIJF

U kunt besparen op uw reis kosten budget 

door:

-  een jaarlijkse bluebiz1  bonus op uw 

Air France- en KLM-vluchten

-  een efficiënt(er) beheer van uw zakelijke 

uitgaven dankzij onze uitgebreide online 

managementinformatie

Bluebiz bonus
Als u deelneemt aan bluebiz2, het zakelijke spaarprogramma van 
Air France en KLM, verdient uw bedrijf jaarlijks een bluebiz bonus. 
Deze bonus wordt berekend aan de hand van de jaarlijkse uitgaven 
op Air France- en KLM-vluchten.

Deze 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.

De bonus blue credits kunnen worden ingewisseld voor o.a. gratis 
tickets, vluchtgerelateerde services zoals een upgrade en/of het 
afkopen van CO2.

Als uw bedrijf nog niet deelneemt aan bluebiz, kunnen wij u 
registreren.

Kosten besparen 
    Tot 58 dagen uitgestelde betaling door maandelijkse facturatie.

    Efficiënte administratie: alle uitgaven op één maandoverzicht.

Inzicht en controle
    Via @ Work krijgt u uitgebreide online managementinformatie 

waardoor u: 
-  toegang heeft tot de details van uw transacties 
-  beter kunt onderhandelen met leveranciers 
-   inzicht heeft in uitgaven die buiten het reisbeleid van uw 

bedrijf vallen.

    Maandelijks online rekeningoverzicht met verschillende 
downloadopties.

    Diverse mogelijkheden voor aansprakelijkheid, facturatie en 
betaling.

KLM AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD

1.  Dit programma geldt niet voor bedrijven die een contractuele afspraak met KLM hebben.
2.  Als uw bedrijf nog niet deelneemt aan bluebiz, kunnen wij u registreren.



Wereldwijde Customer Service 
    Ledenservice: bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

tussen 8.00 en 20.00 uur, in noodgevallen 24/7 te bereiken.

    Snel een vervangende kaart in geval van verlies of diefstal  
(waar mogelijk binnen 24 uur).

    De mogelijkheid om wereldwijd contant geld op te nemen 
via Express Cash.

Extra Flying Blue Miles sparen 
Voor elke € 10 die uw medewerkers met de KLM American Express 
Corporate Card afrekenen, ontvangen zij:

15 Miles
Voor uitgaven bij Air France,  

KLM, Transavia en Hertz

   

10 Miles
Voor overige zakelijke  

uitgaven

Uitgebreid aanvullend verzekerd tijdens 
zakenreizen3  

    Ongevallenverzekering zakenreis: verzekerd tegen gevolgen van 
reisongeval, 24 uur per dag, maximaal 30 dagen, max. dekking: 
€ 500.000 op Air France- en KLM-vluchten en € 350.000 op 
overige vluchten. 

    Reisongemakkenverzekering4: voor noodaankopen bij een 
vertraagde vlucht of verloren bagage, max. dekking: € 1.500 op  
Air France- en KLM-vluchten en € 1.050 op overige vluchten. 

    Bagage- en persoonlijke eigendommenverzekering: verzekerd 
tegen de gevolgen van diefstal, verlies of schade aan bagage en 
persoonlijke eigendommen, max. dekking: € 5.000 per reis.

    Annuleringsverzekering voor Air France- en KLM-vluchten, 
max. dekking: € 4.500.

    Standaard schade- en diefstaldekking bij Autoverhuur, 
max. vergoeding: € 75.000.

    Global Assist: wereldwijd telefonische juridische en medische 
informatie en hulp, 24/7 bereikbaar.

Online services
Een persoonlijke en beveiligde online omgeving voor:

    het maandelijkse online rekeningoverzicht

    controleren van saldo en bekijken van recente transacties

    toegang tot oudere rekeningoverzichten

    bekijken/wijzigen van pincode 

    alerts over transacties via e-mail en sms.

Mobiele services
    Amex Maps5: zien welke bedrijven in de directe omgeving de 

kaart accepteren.

    American Express App (voor iOS en Android): in één oogopslag 
het rekeningoverzicht en recente transacties bekijken.

    ATM Locator: weten, overal ter wereld, waar in de buurt geld 
opgenomen kan worden met de kaart.

VOORDELEN 
VOOR UW MEDEWERKERS

Uw medewerkers profiteren van exclusieve 

voordelen dankzij de KLM American 

Express Corporate Card.

Zij kunnen extra Flying Blue Miles1 sparen 

bij alle uitgaven met de KLM American 

Express Corporate Card. Deze extra Miles 

komen boven op de Miles die zij, als Flying 

Blue-deelnemer, sparen op vluchten2 met 

Air France, KLM en deelnemende partners.

Dankzij een uitgebreid aanvullend 

verzekeringspakket gaan uw medewerkers 

goed verzekerd op zakenreis.

Online en mobiele services bieden uw 

medewerkers direct alle informatie over 

hun zakelijke uitgaven.

1.  De extra Flying Blue Miles worden maandelijks 
automatisch overgeboekt naar het Flying Blue Miles-saldo 
van de kaarthouder. De gespaarde Miles kunnen worden 
besteed voor vluchten, autoverhuur, hotel en alle andere 
partners zoals genoemd op FlyingBlue.com.

2.  Dit geldt voor in aanmerking komende vluchten van 
genoemde maatschappijen.

3.  De verzekeringen gelden voor reizen die zijn betaald met 
de KLM American Express Corporate Card. Kijk voor 
meer informatie en de verzekeringsvoorwaarden op 
americanexpress.com/nl/cards/corporate-klm-card

4.  Deze verzekering geldt niet voor retourvluchten naar het 
land waar de kaarthouder woonachtig is.

5.  Kijk op americanexpress.nl/maps

American Express Europe S.A. · KvK-nummer 71660275 ·  
Gebouw Amerika, Hoogoorddreef 15, 1101 BA, Amsterdam · 
americanexpress.nl K
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KLM AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD

http://www.flyingblue.com
http://www.americanexpress.com/nl/cards/corporate-klm-card
http://www.americanexpress.nl/maps
http://www.americanexpress.nl

