
AANVULLEND VERZEKERD

Met de KLM American Express Corporate Card en Business Travel Account kunnen uw medewerkers met 
een gerust hart op zakenreis.

Om te profiteren van de additionele verzekeringen dient de reis met één van de KLM American Express 
Corporate oplossingen te zijn afgerekend.

De KLM American Express Corporate Card of de KLM American Express 
Business Travel Account

Aanvullend verzekerd 
met:

Ongevallenverzekering 
zakenreizen1

Met de ongevallenverzekering zakenreizen zijn reizigers gedekt tegen de gevolgen 
van een ongeval, mits de reis is afgerekend met de KLM American Express Corporate 
Card of Business Travel Account.

•  Reizigers zijn 24/7 gedurende hun 
zakenreis verzekerd ✓  voor maximaal 30 dagen

•   Maximale dekking in geval van overlijden 
of permanente invaliditeit

✓  tot € 500.000 op KLM- en 
AIR FRANCE-vluchten 

✓  tot € 350.000 op overige 
vluchten

•   Dekking voor meereizende partner en/of 
kinderen (tot 23 jaar)

✓  Indien hun tickets zijn afgerekend 
met één van de KLM American 
Express Corporate-oplossingen

Voor meer informatie:

www.americanexpress.nl/corporate

020 504 8707

(1) De volledige voorwaarden van de zakenreisverzekeringen vindt u op www.americanexpress.nl/corporate.



Aanvullend verzekerd 
met:

De KLM American Express Corporate Card

Verzekering voor 
bagage en persoonlijke 
eigendommen¹

•  Dekking tegen diefstal, verlies of beschadiging van de bagage, tijdens 
zakenreizen in het buitenland, vanaf het moment van vertrek tot terugkeer.

• Maximale totale vergoeding van €5.000² per reis.
• Maximaal €750 per afzonderlijk artikel.

Hertz Autohuurverzekering 
Diefstal en Schade¹

•  Vergoeding in geval van diefstal of schade aan de huurauto van Hertz, voor 
het bedrag waarvoor u volgens de huurovereenkomst verantwoordelijk bent 
(inclusief eigen risico). Maximale vergoeding is €75.000².

•  Uitkeringen zijn van toepassing tijdens een zakenreis, voor alle bestuurders 
(max. 5), die op de huurovereenkomst met Hertz zijn vermeld. 

•  Deze verzekering biedt dezelfde dekking als de Collision/Loss Damage Waiver 
(CDW, LDW) en Theft Protection (TH) bij Hertz.

Naast de ongevallenverzekering zakenreizen profiteert u met de KLM American Express Corporate Card tevens van onderstaande 
verzekeringen:
Deze verzekeringen gelden ook indien de reis afgerekend is via de Business Travel Account en de reiziger in het bezit is van een KLM American Express 
Corporate Card

Verzekering tegen 
reisongemakken 
tijdens zakenreizen¹

Maximale dekkingen 
Vergoeding op 
KLM- en AIR 

FRANCE-vluchten

Vergoeding op 
overige 

vluchten

•  Bij een vertraagde vlucht van meer 
dan 4 uur; vergoeding voor maaltijden, 
verfrissingen en een tegemoetkoming in 
eventuele hotelkosten

€250 €175

•  Bij vertraging van meer dan 6 uur van de 
bagage; vergoeding voor het aanschaffen van 
toiletartikelen en noodzakelijke kleding* 

€250 €175

•  Meer dan 48 uur vertraging van de bagage; 
vergoeding voor het aanschaffen van 
toiletartikelen en noodzakelijke kleding* 

€1.250 €875

•  In het geval u door omstandigheden, waar u geen controle over heeft, uw reis 
dient te annuleren of af te breken, bent u op KLM- en AIR FRANCE-vluchten 
gedekt tegen annuleringskosten tot een bedrag van maximaal €4.500².

Annuleringsverzekering 
op KLM- en AIR FRANCE-
vluchten¹

(1) De volledige voorwaarden van de zakenreisverzekeringen vindt u op www.americanexpress.nl/corporate.
(²) Voor deze verzekeringen geldt een eigen risico van €50.

Global Assist • Telefonische assistentie over de hele wereld, 7 dagen per week, dag en nacht.
•  Praktische en waardevolle inlichtingen vóór uw vertrek over: het verkrijgen van 

een visum, geadviseerde inentingen, douanevoorschriften, wisselkoersen etc.
•  In geval van nood afgifte van medicijnen, contactlenzen of andere onmisbare 

artikelen die ter plaatse niet beschikbaar zijn.
•  Overdracht van uw spoedberichten aan familie of uw werkgever.
•  Voorschotten in contanten, medische kosten en verzendkosten in geval van nood.

Voor meer informatie over de KLM 

American Express Corporate producten:

www.americanexpress.nl/corporate

020 504 8707
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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 Conduct Authority op grond van de Payment Services Regulations 2009 onder 
nummer 415532 voor het verrichten van betaaldiensten.

* Uitgezonderd op vluchten waarmee u terugkeert naar het land waar u woont.


