
De KLM American Express Business Travel Account (BTA) biedt u inzicht in de zakelijke reisuitgaven van 
uw medewerkers. Met dit centraal gefactureerde product ziet u alle uitgaven bij uw zakelijke reisagent in 
één rekening samengevat.

U profiteert van optimaal beheer van uw zakelijke reisuitgaven met:

> Vereenvoudigde betalingsprocessen.

> Het realiseren van besparingen, dankzij een uitgestelde betaling en de BlueBiz bonus.

> Meer inzicht in en controle op de reisuitgaven van uw medewerkers.

Vereenvoudigde 
betalingsprocessen

-  Eén geconsolideerd online statement biedt u de mogelijkheid om facturen 
gecentraliseerd goed te keuren en te betalen.

- Automatische integratie mogelijk met uw ERP-systemen.

• Maandelijks rekeningoverzicht 
beschikbaar

• Een maandelijkse betaling 
• Uitgestelde betaling tot 

max. 58 dagen
• Datasubmissie

• Verrekening American Express 
met Airlines en Reisagent
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• Bevestiging reservering
• Afgifte tickets en factuur
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statement 
beschikbaar

cut-o�  
datum BTADeze uitgestelde betaling geeft:

•  Een positieve invloed op de cashflow
•  U de tijd om facturen te reconciliëren

30 dagen

28 dagen

tot 2 
dagen

Uitgaven

datum 
automatische 

incasso

Een gemiddelde uitgestelde betaling van 44 dagen
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Besparingen realiseren • Cashflow verbetering dankzij uitgestelde betaling tot 58 dagen.

•  Betere onderhandelingspositie bij uw leveranciers, dankzij gedetailleerde 
Management Informatie van American Express.

• Extra besparen dankzij de BlueBiz bonus:

-  Uw bedrijf ontvangt jaarlijks bonus Blue Credits. Deze bonus wordt 
berekend aan de hand van de jaarlijkse uitgaven op KLM- en AIR FRANCE-
vluchten.

-  Deze bonus komt bovenop de Blue Credits die uw bedrijf al ontvangt van 
KLM, op alle geboekte vluchten met KLM, AIR FRANCE en deelnemende 
partners.

-  De bonus Blue Credits kunnen vervolgens ingewisseld worden voor o.a. 
gratis tickets en luxe artikelen.

• De volgende tools zijn beschikbaar:

-  Online rekeningoverzicht 24/7 toegankelijk.

-   BTAConnect - een unieke online reconciliatie- en communicatie tool. 
U vindt hier alle details van uw statement transacties en u kunt veilig 
communiceren met de customer service van American Express en 
uw zakelijke reisagent.

-  Een maandelijkse elektronische datafile (in .CSV formaat) die 
eenvoudig geïmporteerd kan worden in uw financiële systemen.

Meer inzicht en controle

•  De reizigers zijn automatisch aanvullend verzekerd2 tegen de 
gevolgen van een reisongeval, indien de reis is afgerekend met de 
KLM American Express Business Travel Account. De maximale dekking 
van deze reisongevallenverzekering, op KLM- en AIR FRANCE-vluchten, is 
€500.000. Op overige vluchten is de maximale dekking €350.000.

•  Reizigers die ook over een KLM American Express Corporate Card 
beschikken profiteren tevens van onderstaande verzekeringen:

- Annuleringsverzekering op KLM- en AIR FRANCE-vluchten
- Reisongemakkenverzekering zakenreizen
- Bagage- en persoonlijke eigendommenverzekering
- Standaard schade- en diefstaldekking bij Hertz Autoverhuur

Voordelen voor uw reizigers

Voordelen van BlueBiz1

Voor meer informatie:

www.americanexpress.nl/corporate
020 - 504 8707 (1) Dit programma geldt niet voor bedrijven die een contractuele afspraak met KLM hebben.

(2) Voor gedetailleerde informatie over de verzekeringen gaat u naar www.americanexpress.nl/corporate.


