
Ontdek de voordelen van de

American Express®

Corporate Gold Card

CORPORATE EXPENSE 
MANAGEMENT SOLUTIONS

De American Express Corporate Gold Card biedt uw medewerkers een flexibel en veilig betaalmiddel en geeft uw

medewerkers optimaal comfort, zekerheid en gemak tijdens (inter)nationale zakenreizen. Hieronder treft u een

overzicht van de vele voordelen van de American Express Corporate Gold Card.

Medische hulp en vergoeding 

van kosten

Indien er tijdens de zakenreis een ongeval gebeurt of een medewerker wordt

ziek, is de dekking van de medische hulp en vergoeding van kosten er om het

ongemak te minimaliseren. In de dekking inbegrepen zijn bijvoorbeeld: bezoek

aan arts of andere medische specialist, ziekenhuis opname en het regelen en

betalen van de terugreis. De maximale vergoeding bedraagt €200.000.

Annuleringsverzekering zakenreis Soms is het annuleren of voortijdig afbreken van een zakenreis onvermijdelijk.

Zo worden bijvoorbeeld de gemaakte reiskosten voor de terugreis vergoed

indien de reis voortijdig wordt afgebroken door ziekte, ongeval of andere

omstandigheden waar u geen controle over heeft. De maximale vergoeding

bedraagt €4.500.

Verzekering voor bagage en 

persoonlijke eigendommen

Gedurende de gehele zakenreis is de reiziger verzekerd tegen de gevolgen

van diefstal, verlies of schade aan bagage en persoonlijke eigendommen.

De maximale vergoeding bedraagt €5.000.

Autohuurverzekering - 

diefstal en schade

Deze aanvullende autohuurverzekering biedt de reiziger extra gemoedsrust

als men tijdens de zakenreis een auto huurt. Als de huurauto wordt gestolen

of beschadigd dan is men gedekt voor alle bedragen waarvoor u volgens de

huurovereenkomst verantwoordelijk bent tot een bedrag van maximaal

€75.000.

Verzekering tegen reisongemakken

tijdens zakenreizen

Met de American Express Corporate Gold Card is de reiziger automatisch

verzekerd tegen de gevolgen van reisongemakken. In geval van een

vertraagde vlucht, gemiste aansluiting, vertraagde of verloren bagage

ontvangt u een vergoeding te besteden aan maaltijden, verfrissingen of voor

de aanschaf van toiletartikelen en noodzakelijke kleding. De maximale

vergoeding bedraagt €1.500.

Ongevallenverzekering zakenreizen Aanvullende verzekering bij reisongevallen in het buitenland tot een bedrag van

€350.000. De uitkering wordt verhoogd tot maximaal €500.000 als het ongeval

zich voordoet tijdens de reis met een openbaar vervoermiddel.

Extra verzekerd met de American Express Corporate Gold Card

De hieronder vermelde zakenreisverzekeringen zijn van kracht indien de reis is betaald met de American Express Corporate Gold Card.

Voor meer informatie en de volledige verzekeringsvoorwaarden kijkt u op www.americanexpress.nl/corporategold
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* Voor deelname aan het Membership Rewards Programma dient het bedrijf toestemming te verlenen.

** Bestaande uit reisbureauvestigingen van American Express Travel Related Services Company Inc., daarbij aangesloten kantoren, vertegenwoordigers, Business Travel Centra en

Implants. Niet iedere locatie biedt u de volledige dienstverlening.

American Express Services Europe Ltd. Gebouw Amerika, Hoogoorddreef 15, 1101 BA, Amsterdam Zuidoost. Ingeschreven bij de K.v.K. te Amsterdam onder 

registratie nummer: 33272246 - Registered in England and Wales, Company number 1833139, Registered Office Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX.
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Ontdek ook de andere voordelen van de American Express® Corporate Gold Card

Global Assist Voor en tijdens de reis biedt Global Assist waardevolle informatie en hulp

in geval van nood. Global Assist is 7 dagen per week, 24 uur per dag

bereikbaar, voor bijvoorbeeld het vinden van een Engels-talige arts,

tandarts of opticien.

Card Defence Registratie van creditcard gegevens en reisdocumenten. Als uw zakelijke of

persoonlijke creditcards en/of belangrijke reisdocumenten vermist of

gestolen zijn regelt u alles met een telefoontje. Card Defence zorgt ervoor dat

de kaarten onmiddellijk geblokkeerd worden en regelt vervangende kaarten.

Membership Rewards® Membership Rewards* is het spaarprogramma van American Express.

Kaarthouders sparen met iedere uitgave (1 euro = 1 Punt) snel voor luxe

cadeaus of kunnen punten omzetten naar frequent flyer programma’s zoals

bijvoorbeeld KLM Flying Blue.

Wereldwijd netwerk Wereldwijd netwerk van meer dan 2.200 servicevestigingen** in meer dan

130 landen om u tijdens uw reis te assisteren, voor bijvoorbeeld

vervanging van een verloren of gestolen Kaart.

Online Rekeningoverzicht Het maandelijkse American Express Corporate Gold Card rekeningoverzicht

kunt u ook online bekijken, 24 uur per dag waar dan ook ter wereld via

www.americanexpress.nl 

Express Cash Wereldwijd contant geld opnemen bij geldautomaten via Express Cash.

Wekelijks kan een bedrag van €1.400 in lokale valuta worden opgenomen.

Express Cash werkt door een combinatie van de American Express

Corporate Gold Card en een persoonlijke PIN code.

Corporate Gold Card Ledenservice De Corporate Gold Card Ledenservice staat te allen tijde voor u klaar, waar

ook ter wereld!

Voor meer informatie over de American Express Corporate Gold Card neemt u contact op met uw Account Manager 

of belt u 020 - 409 6830 of kijkt u op www.americanexpress.nl/corporategold

50DZ37_AMEX_gold_factsh_NL.qxd:1470 Gold Amex NL Factsheet  11-10-2010  11:03  Pagina 2


