
Dankzij de unieke samenwerking tussen KLM en American Express profiteert uw bedrijf van exclusieve 
voordelen met het KLM American Express Corporate Card-programma: 

• Efficiënt beheer van uw zakelijke uitgaven.

• Jaarlijkse BlueBiz bonus¹ voor uw bedrijf op KLM- en AIR FRANCE-vluchten.

• Extra Flying Blue Award Miles² voor uw medewerkers, met alle uitgaven via de Corporate Card. 

Voordelen voor uw bedrijf
Kosten besparen

Inzicht en controle

•  Tot 58 dagen uitgestelde betaling door maandelijkse facturatie.
•  Efficiënte administratie doordat alle uitgaven op 1 maandoverzicht staan  

in plaats van op losse facturen.
•  Volledig inzicht in alle uitgaven, te gebruiken voor uw onderhandelingen 

met leveranciers.

•  Extra besparen dankzij de BlueBiz bonus 1: 

-  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 zakelijke artikelen.

•  Online geconsolideerde Management Informatie via 
American Express @ Work, waarmee 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.

(1) Dit programma geldt niet voor bedrijven die een contractuele afspraak met KLM hebben.
(2) Dit spaarprogramma is optioneel en het bedrijf bepaalt of Kaarthouders hieraan mogen deelnemen.

KLM AMERICAN EXPRESS ® CORPORATE CARD



Wereldwijde 
Customer Service

•  Ledenservice, te bereiken van maandag t/m vrijdag 
tussen 08.00 en 20.00 uur.

•  In geval van nood is de Customer Service 24/7 te bereiken.

•  Wereldwijde service voor een vervangende Kaart, in geval van verlies of 
diefstal (meestal binnen 24 uur).

• Toegang tot de American Express online services voor: 

- Het maandelijkse online rekeningoverzicht.

- Inzicht in de laatste transacties.

- Toegang tot oudere rekeningoverzichten.

- Het bekijken van de pincode.

- Alert service via e-mail en SMS met betrekking tot de Kaartrekening.

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

•   Ongevallenverzekering zakenreizen 
Kaarthouders zijn 24 uur per dag, gedurende maximaal 30 dagen, verzekerd 
tegen de gevolgen van een ongeval. Voor KLM- en AIR FRANCE-vluchten 
geldt een hogere dekking.

•  Reisongemakkenverzekering zakenreizen 
In geval van bijvoorbeeld een vertraagde vlucht of verloren bagage kunnen 
Kaarthouders noodaankopen doen. Voor KLM- en AIR FRANCE-vluchten 
geldt een hogere dekking.

•  Bagage- en persoonlijke eigendommenverzekering 
Verzekering tegen de gevolgen van diefstal, verlies of schade aan bagage en 
persoonlijke eigendommen.

•  Annuleringsverzekering op KLM- en AIR FRANCE-vluchten.

• Standaard schade- en diefstaldekking bij Hertz Autoverhuur.

•  Global Assist 
Wereldwijd  telefonische juridische en medische informatie en hulp, 
7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. 

Voordelen voor 
de medewerkers

Uitgebreid 
verzekeringspakket3

Uw medewerkers profi teren van exclusieve voordelen dankzij 
de KLM American Express Corporate Card. 

Extra Flying Blue Award 
Miles sparen

•  Met de KLM American Express Corporate Card kunnen uw medewerkers 
nog sneller Flying Blue Award Miles sparen: 

-  Kaarthouders sparen extra Flying Blue Award Miles met alle uitgaven 
die zij doen via de KLM American Express Corporate Card.

-  Deze extra Award Miles komen bovenop de Award Miles en Level Miles die 
uw medewerkers als Flying Blue-deelnemer nu al sparen op alle in aanmerking 
komende vluchten met KLM, AIR FRANCE en deelnemende partners.

-  De extra Flying Blue Award Miles worden maandelijks automatisch 
overgeboekt naar het Flying Blue Miles-saldo van de Kaarthouder.

-  De gespaarde Award Miles kunnen ingewisseld worden voor award 
vluchten.

Bij elke € 10 uitgaven 
bij KLM, AIR FRANCE 

en Hertz 
=

14 Award Miles

Bij elke € 10 
aan overige uitgaven

=
10 award Miles
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American Express Services Europe Limited. Handelsregister Amsterdam nr 33.272.246. Kantooradres: Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam. Geregistreerd in het handelsregister van Engeland en Wales onder nummer 1833139. 
American Express Services Europe Limited is geregistreerd bij de Britse toezichthouder Financial ConductAuthority op grond van de Payment Services Regulations 2009 onder nummer 415532 voor het verrichten van betaaldiensten.

Voor meer informatie:

www.americanexpress.nl/corporate
020 - 504 8707 (3) Voor gedetailleerde informatie over de verzekeringen gaat u naar www.americanexpress.nl/corporate.


