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Hartelijk welkom als lid van 
American Express

Met de American Express Corporate Card
beschikt u over een flexibel en veilig
betaalmiddel dat volledig is afgestemd op de
hoge eisen van de frequente zakenreiziger.
Net als vele anderen die een 
Corporate Card bezitten, kunt u vertrouwen
op de ondersteuning van één van de
grootste netwerken van Service Offices ter
wereld, een netwerk dat zich met ruim
1700 vestigingen* uitstrekt over meer dan
130 landen.

Deze brochure geeft u informatie over de
belangrijkste eigenschappen van de
American Express Corporate Card. Mocht u
nog vragen hebben, neemt u dan contact op
met onze Klantendienst (+32 (0)2 676 29 29)
of ga naar www.americanexpress.be en klik
op ‘Klantendienst’. American Express staat
te allen tijde voor u klaar, waar ook ter
wereld!

*  Bestaande uit Reis- & Wisselkantoren van American Express. Niet
iedere locatie biedt de volledige dienstverlening.
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Gebruik van de Corporate Card

Facturatie en betaling

Het American Express Corporate Card Programma omvat
verschillende mogelijkheden voor facturatie en betaling. Informeer
bij de contactpersoon binnen uw organisatie naar de bijzonder-
heden van de optie waarvoor uw organisatie heeft gekozen.

Individuele facturatie en betaling
• U ontvangt maandelijks een gemakkelijk leesbaar rekening-

overzicht. Dit overzicht laat per item alle betalingen zien, die zijn
gedaan met de American Express Corporate Card. Betalingen
die zijn verricht in een land waar de euro niet de nationale
munteenheid is, worden eerst omgerekend in Amerikaanse
dollars en vervolgens in euros. Transacties die zijn verricht in
Amerikaanse dollars worden direct omgerekend in euros. Dit
maakt het gemakkelijker voor u om uw onkostennota's in te
vullen.

• U dient uw onkostennota's samen met de benodigde
bewijsstukken (rekeningen e.d.) in bij de afdeling administratie
van uw bedrijf conform de bestaande procedures.

• Uw onkostennota's worden door de afdeling administratie van
uw bedrijf betaald.

• U betaalt uw maandelijkse rekening aan American Express.

Individuele facturatie, centrale betaling
• U ontvangt maandelijks een rekeningoverzicht. Dit overzicht

laat per item alle uitgaven zien, zoals hierboven beschreven.
• U dient uw onkostennota's samen met de benodigde

bewijsstukken (rekeningen e.d.) in bij de afdeling administratie
van uw bedrijf conform de bestaande procedures.

• Uw bedrijf zorgt voor een centrale betaling aan American
Express, inclusief de betaling van uw maandelijkse rekening.

Centrale facturatie en betaling
• Uw bedrijf ontvangt alle maandelijkse rekeningoverzichten aan

het einde van elke maand.
• Uw bedrijf zorgt voor één centrale betaling aan 

American Express.
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Domiciliëring
Dit is verreweg de meest eenvoudige en handige
betalingsmethode. Bij domiciliëring worden de uitgaven van
uw American Express Corporate Card automatisch van uw
bankrekening afgeschreven. Als u voor langere tijd voor zaken
weg bent, zorgt u dan voor voldoende saldo op uw
bankrekening.

Bekijk uw rekening online

U kunt uw American Express Corporate Card rekening ook online
bekijken via www.americanexpress.be Op deze manier heeft u,
24 uur op 24, waar dan ook ter wereld inzage in uw uitgaven.
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Wereldwijde acceptatie

Welkom bij alle American Express Handelszaken in 
België en Luxemburg
U regelt uw zaken voor een groot gedeelte in ons land.
U gebruikt uw Corporate Kaart voornamelijk voor het boeken van
vluchten en huurwagens, in restaurants of hotels, maar ook in
benzinestations en winkels.

Welkom bij alle American Express handelszaken in de wereld
Ook in het buitenland zal de American Express Corporate Card
uw beste paspoort blijken en voor u de deuren openen van alle
American Express handelszaken wereldwijd.

Een wagen huren met de Corporate Card
Overal ter wereld aanvaarden de grote autoverhuurbedrijven 
de American Express Corporate Card om u een wagen ter
beschikking te stellen. Uiteraard zal u dankzij de Corporate Card
geen borgsom gevraagd worden.

Verzekerde hotelreservatie
Wanneer u met de Corporate Card een hotelkamer reserveert,
is het een geruststellende gedachte dat deze voor u wordt
voorbehouden, ook als u later arriveert dan u verwacht.

De zekerheid altijd voldoende geld op zak te hebben

American Express stelt geen voorafbepaalde limiet aan de
uitgaven die u met de Corporate Card verricht. Zo kunt u aan de
meest onvoorziene situaties het hoofd bieden. Een uniek
voordeel dat meteen bewijst hoezeer u het vertrouwen van
American Express geniet. Denk eraan om contact te nemen
met onze Klantendienst (+32 (0)2 676 29 29) als u een betaling
van een uitzonderlijk hoog bedrag wilt uitvoeren, om er zeker
van te zijn dat uw transactie probleemloos wordt afgewikkeld.

Hier kunt u de American Express
Corporate Card gebruiken
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Verlies of diefstal van 
de Corporate Card

Over de hele wereld een nieuwe Corporate Card, 
binnen 24 uur

Bij een verloren of een gestolen Corporate Card heeft u geen eigen
risico. Bovendien wordt een verloren of gestolen Corporate Card, als
u dat wilt, wereldwijd, zonder bijkomende kosten, vervangen en dat
binnen 24 uur. Bel +32 (0)2 676 29 29 of neem contact op met de
dichtstbijzijnde American Express Service Office.

Internet Fraude Garantie

Betalen met de Corporate Card betekent niet alleen makkelijk
betalen, maar tevens veilig betalen. Ook op internet kunt u met
een gerust hart aankopen doen, want alle fraude of misbruik 
(ook als gevolg van diefstal of verlies) is 100% verzekerd, zonder
eigen risico.
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American Express Corporate Card
Voordelen

Wereldwijd Netwerk

De medewerkers van de American Express Service Offices zijn
er om u elk moment te helpen en raad te geven. Voor en tijdens
uw reis met alle gewenste inlichtingen of hulpverlening.

• Informatie, bijstand en wisselkantoor
• Vervanging van een gestolen of verloren Corporate Card

binnen 24 uur

Bel onze Klantendienst op het nummer +32 (0)2 676 29 29 voor
informatie. Wij staan 24 uur op 24 voor u klaar.
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Nooit zonder cash: Express Cash

Over de hele wereld staan betaalautomaten te uwer
beschikking op strategische plaatsen zoals luchthavens,
commerciële centra,…7 dagen op 7, 24 uur op 24. U kunt er
wekelijks tot 600 euro in locale deviezen opvragen. Express Cash
is een wereldwijd netwerk waarop de belangrijkste banken zijn
aangesloten.

Express Cash werkt door een combinatie van de American
Express Corporate Card en uw persoonlijke geheime code. 

Express Cash kan enkel geactiveerd worden indien uw bedrijf
hiervoor toestemming verleend heeft.

Voor meer informatie of voor het toesturen van een
aanvraagformulier, kunt u bellen naar +32 (0)2 676 29 29.

Membership Rewards

Het Membership Rewards Programma biedt u de mogelijkheid
om met de Corporate Card punten te sparen. 
Membership Rewards punten kunnen worden gespaard
wanneer u de Corporate Card gebruikt voor het afrekenen van
uw reis- en representatiekosten, zoals vliegtickets, hotel- en
restaurantrekeningen, benzine en parkeren. Op deze manier
verdient u snel punten voor aantrekkelijke rewards.

Bij het Membership Rewards Programma verdient u één punt
voor elke euro die u uitgeeft met de Corporate Card. Deze
punten kunnen vervolgens worden ingewisseld tegen
vliegtickets, hotelovernachtingen, huurauto’s, geschenken en
andere rewards. U kunt uw punten ook overzetten naar de
Frequent Flyer programma's van de meeste grote luchtvaart-
maatschappijen en hotels.  

U kunt alleen deelnemen aan het Membership Rewards
Programma als daarvoor toestemming is verleend door het
bedrijf. Als uw bedrijf deelneemt aan het Membership Rewards
programma, bel dan +32 (0)2 676 24 00 voor een
inschrijvingsformulier.
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Aanvullend verzekerd tijdens uw zakenreis

De American Express Corporate Card biedt u gratis een
wereldwijde verzekering bij reisongevallen en reisongemakken
in het buitenland, indien u de transportbiljetten voor het
openbaar vervoer (lijnvlucht, trein, boot) betaalt met de
Corporate Card. De verzekering geldt vanaf het moment dat 
u uw woning of werkplaats verlaat tot het moment dat u
terugkeert.

Reisongevallenverzekering
U bent 24 uur op 24 met een maximum van 60 dagen
verzekerd tegen reisongevallen tijdens uw zakenreis vanaf het
moment dat u uw woning of werkplaats verlaat tot het moment
dat u terugkeert van uw zakenreis. Uw meereizende
echtgeno(o)t(e) of partner, is eveneens verzekerd tegen
reisongevallen (onder voorbehoud: zie Algemene voorwaarden).

Reisongemakkenverzekering
U bent automatisch verzekerd, voor zover de reis volledig met de
kaart werd betaald, uw vlucht is vertraagd, u een aansluiting mist
of wanneer uw bagage is vertraagd of zoek geraakt. Deze
verzekering geldt niet automatisch voor de Business Travel
Account maar alleen dan wanneer de reiziger beschikt over de
American Express Corporate Card.

*Uitgaven als gevolg van reisongemakken dienen indien mogelijk te
worden afgerekend met de American Express Corporate Card.

Voor een uitgebreid overzicht van de reisongevallen 
verzekering en de reisongemakkenverzekering tijdens
zakenreizen verwijzen wij u graag naar de American Express
website: www.americanexpress.be of naar onze Klantendienst
+32 (0)2 676 29 29

Belangrijk
Claims dient u zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen de 20 dagen,
te melden bij de klantendienst.
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Global Assist

Waardevolle informatie vóór uw vertrek
U vertrekt op reis en u wenst informatie over het land dat u gaat
bezoeken? Bel dan Global Assist op het nummer +32 (0)2 541 92
22. Bij Global Assist kan u terecht voor alle mogelijke
reisinlichtingen, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van een visum of
bepaalde vaccinaties die u nodig hebt, maar ook voor informatie
over wisselkoersen, het klimaat, de officiële feestdagen…

Tijdens uw reis staat Global Assist aan uw zijd
Ook op reis staan wij steeds voor u klaar. Als lid van American
Express is Global Assist steeds beschikbaar voor u en uw
gezinsleden. Global Assist is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24
bereikbaar op het nummer +32 (0)2 541 92 22. 

Indien u medische hulp nodig heeft of een ziekenhuis dient te
bezoeken, zal Global Assist u informatie kunnen geven over lokale
artsen en hulpverleners. Voor dringende hulp is er steeds een
gekwalificeerde, Engels sprekende arts beschikbaar om advies te
verstrekken.

Ook bij juridische problemen kan u beroep doen op Global Assist.
Wij brengen u graag in contact met advocaten of juristen die u
verder kunnen helpen. Daarnaast kan u ook met ons contact
opnemen voor informatie over het Belgische consulaat of de
Belgische ambassade in het land waar u verblijft.
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Op het formulier hierna kunt u aangeven als u in de toekomst
geen aanbiedingen wilt ontvangen van American Express.
Uiteraard hebben uw antwoorden geen enkel effect op het
gebruik van de American Express Corporate Card. Het kan zijn
dat uw bedrijf ons al gevraagd heeft uw gegevens niet voor
deze doeleinden te gebruiken. Indien dit niet het geval is, wordt
hieronder uitgelegd hoe u dit zelf kunt doen.

Belangrijk:
• Belangrijke informatie over de Corporate Card, programma’s

waarbij u bent aangesloten (zoals bijvoorbeeld Membership
Rewards) en informatie die ingesloten is bij uw
maandoverzicht, zult u blijven ontvangen.

• Uw verzoek zal ongeveer 40 dagen na ontvangst in werking
treden.

• We behouden ons het recht u telefonisch of schriftelijk te
benaderen wanneer het uw Kaartrekening betreft.

Uw privacy
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Uw privacy onze zorg

Dit formulier kan alleen worden ingevuld door de persoon naar
wie het maandelijkse rekeningoverzicht wordt gestuurd.

Als u niet telefonisch en/of schriftelijk benaderd wil worden dan
kunt u één of meerdere vakjes hieronder aankruisen. Als u ons
hiervan al eerder op de hoogte hebt gesteld dan hoeft u dit
formulier niet in te vullen. In dat geval vult u het formulier alleen
in als u één of meerdere nieuwe Kaartnummers wilt toevoegen.

Uw Kaartnummers
Hieronder kunt u de American Express Kaartnummers invullen
waarop het onderstaande van toepassing is:

3 7 4 1 9

3 7 4 1 9

3 7 4 1 9

Uw keuze
Kruis één of meerdere van de volgende vakjes aan:

Ik wil geen aanbiedingen van American Express ontvangen

Ik wil geen aanbiedingen van andere bedrijven of
organisaties ontvangen

Ik wil liever niet per telefoon worden benaderd voor
aanbiedingen

Naam:

Adres:

Plaats:

Gelieve dit formulier terug te sturen naar: 
Alpha Card c.v.b.a.
Corporate Department
Vorstlaan 100
B-1170  Brussel

Postcode: 

�
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American Express nuttige
telefoonnummers:

Klantendienst: +32 (0)2 676 29 29

Fax: +32 (0)2 675 12 48

Verloren en gestolen
Corporate Cards: +32 (0)2 676 29 29

Global Assist: +32 (0)2 541 92 22

Membership Rewards: +32 (0)2 676 24 00

Claims +32 (0)2 676 29 29

Het is van groot belang dat u de Algemene Voorwaarden

in bijlage zorgvuldig leest. 
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Alpha Card c.v.b.a. 
Mark Saevels
Vorstlaan 100
B-1170 Brussel
Tel: +32 (0)2 676 29 29

www.americanexpress.be 

CAM 4082 WP-BE-NL-06/15 WP_AC CORP CH_V1_FR

CAM4082_0615_Umschlag_296407_CAM4083_Cvr  08.07.15  09:44  Seite bc16


