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Summary of changes relating to the KLM American Express Corporate Programme Terms & Conditions

CC = KLM American Express Corporate Card

BTA = KLM American Express Business Travel Account

Subject Product Clause No. Details

Express Cash CC A.5f, A.23d, 
B.I.2.c/d, B.I.4.d

We have integrated the Express Cash T&Cs 
into the KLM American Express Corporate 
Programme Terms and Conditions. In future 
Express Cash will only be billed to the Card.

Representations, 
Warranties and 
Undertakings

CC, BTA A.22 We have included information that the 
Corporate Programme may only be used for 
Business purposes.

Digital Wallet 
Technology

CC B.I.1.d We have included provisions to allow for the 
use of digital wallet payment technology with 
enabled cards.

Charges in Foreign 
Currency

CC, BTA A.15 We have included information about refunds in 
foreign currency, and we have changed the FX  
fee to 2.5%.

EU Interchange Fee 
Regulation (IFR)

CC, BTA A.4.c, A.21.i We have included wording to clarify how 
a customer can ascertain the labelling 
category of each product pursuant to 
the labelling requirements of the IFR. You 
can find these categories on our website 
americanexpress.nl/terms-conditions

EU Second Payment 
Services Directive 
(PSD2)

CC, BTA A.2.c/e, A.3.i, 
A.7.f, A.10, A.13.c, 
A.23.b, A.32, A.35

B.II.1.b, B.III.2.a, 
Schedule 1

We made a number of changes to comply with 
the new regulations to enable authorised actions 
through third party service providers (PISPs/
AISPs) and to include requirements to adhere 
to appropriate Strong Customer Authentication 
(SCA) methods.

It is important that we have the correct 
email addresses and mobile numbers for the 
Cardmembers.

We have also included more robust information 
on complaints handling.

General Data 
Protection Regulation 
(GDPR)

CC, BTA A.20, B.I.2.b

A.10.b, A.19.f

We have added provisions to allow for greater 
transparency around how we process and use 
personal data, to clarify the legitimate basis for 
such processing and to include additional data 
subject rights.

KLM BlueBiz CC, BTA 37.b.i./ii We have included information about the 
calculation of the annual Bonus Blue Credits 
for companies participating in the KLM BlueBiz 
programme.

SUMMARY OF CHANGES
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Overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Algemene Voorwaarden van het  
KLM American Express Corporate Programma

CC = KLM American Express Corporate Card

BTA = KLM American Express Business Travel Account

Onderwerp Product Artikel Details

Express Cash CC, CMC A.5f, A.23d, 
B.I.2.c/d,  
B.I.4.d/c

Wij hebben de Algemene Voorwaarden voor 
het gebruik van Express Cash geïntegreerd 
in de Algemene Voorwaarden van het KLM 
American Express Corporate Programma. 
Contante opnames via Express Cash worden in 
het vervolg als transactie op de kaart belast.

Verklaringen, garanties 
en verbintenissen

CC, BTA A.22 Wij hebben bepalingen opgenomen dat het 
Corporate Programma alleen voor zakelijke 
doeleinden mag worden gebruikt.

Digital wallet 
technologie

CC B.I.1.d Wij hebben bepalingen opgenomen om het 
gebruik van digital wallet technologie met 
daarvoor in aanmerking komende kaarten 
mogelijk te maken.

Transacties in vreemde 
valuta 

CC, BTA A.15 Wij hebben informatie over restituties in vreemde 
valuta opgenomen en de vergoeding voor valuta-
omrekening gewijzigd naar 2,5%.

EU Verordening 
afwikkelingsvergoedingen 
voor op kaarten 
gebaseerde 
betalingstransacties (IFR)

CC, BTA A.4.c, A.21.i Wij hebben informatie toegevoegd over hoe 
u kunt nagaan in welke categorie elk (kaart)
product valt onder de “EU Verordening 
afwikkelingsvergoedingen”. U kunt deze categorieën 
vinden op onze website: americanexpress.nl/
voorwaarden-overeenkomsten

Herziene richtlijn 
betaaldiensten (PSD2)

CC, BTA A.2.c/e, A.3.i  
A.7.f, A.10, A.13.c,  
A.23.b, A.32, A.35

B.II.1.b, B.III.2.a, 
Bijlage 1

Wij hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd 
om te voldoen aan de nieuwe PSD2 wet- en 
regelgeving over het toegang verlenen aan derde 
vergunninghoudende betaaldienstverleners tot uw 
rekening en over het verbeteren van de veiligheid bij 
het uitvoeren van (online) betalingen door middel 
van Strong Customer Authentication (SCA). 

Het is belangrijk dat wij over de juiste 
e-mailadressen en mobiele nummers van de 
Kaarthouders beschikken.

Daarnaast hebben wij additionele informatie 
over klachtenafhandeling toegevoegd.

Algemene verordening 
gegevensbescherming 
(AVG)

CC, BTA A.20, B.I.2.b

A.10.b, A.19.f

Wij hebben bepalingen toegevoegd om 
meer transparantie te bieden over hoe 
wij uw persoonsgegevens verwerken en 
gebruiken, waarom wij uw gegevens verwerken 
en wat uw rechten met betrekking tot 
gegevensbescherming zijn.

KLM BlueBiz CC, BTA 37.b.i./ii Wij hebben informatie toegevoegd over de 
berekening van de jaarlijkse Bonus Blue Credits 
voor bedrijven die deelnemen aan het KLM 
BlueBiz programma.

OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN
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SUMMARY OF CHANGES

Subject Clause No. Details

Annual Card Fee and 
Fee for earning extra 
Flying Blue Miles

9.b, 9.j We have increased the standard annual Card Fee to EURO 90 and the 
Fee for earning extra Flying Blue Miles to EURO 35 per year, unless 
otherwise agreed with your Company.

Digital Wallet 
Technology

3.a/b, 22.a, 29 We have included provisions to allow the use of digital wallet payment 
technology with enabled cards.

Charges in Foreign 
Currency

9.g, 11 We have included information about refunds in foreign currency, and 
we have changed the FX fee to 2.5%.

EU Second Payment 
Services Directive 
(PSD2)

2, 3.a/d, 7, 16.d, 21, 
22.c/h

We made a number of changes to comply with the new regulations 
to enable authorised actions through third party service providers 
(PISPs/AISPs) and to include requirements to adhere to appropriate 
Strong Customer Authentication (SCA) methods.

It is important that we have your correct email address and  
mobile number.

We have also included more robust information on complaints handling.

General Data 
Protection Regulation 
(GDPR)

18, 30.c We have added provisions to allow for greater transparency around 
how we process and use personal data, to clarify the legitimate basis 
for such processing and to include additional data subject rights.

Express Cash 4.c, 5viii, 6, 9.i, 
24.d

We have integrated the Express Cash Terms and Conditions into 
the American Express Corporate Card Cardmember Terms and 
Conditions. In future Express Cash will only be billed to the Card.

Summary of changes relating to the KLM American Express Corporate Card Cardmember Terms & Conditions
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OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Onderwerp Artikel Details

Jaarlijkse kaartbijdrage 
en bijdrage voor het 
verdienen van extra 
Flying Blue Miles

9.b, 9.j Wij hebben de standaard jaarlijkse kaartbijdrage verhoogd naar EURO 
90 en de bijdrage voor het verdienen van extra Flying Blue Miles 
verhoogd naar EURO 35 per jaar, tenzij anders overeengekomen met 
uw bedrijf.

Digital wallet 
technologie

3.a/b, 22.a, 29 Wij hebben bepalingen opgenomen om het gebruik van digital wallet 
technologie met daarvoor in aanmerking komende kaarten mogelijk 
te maken.

Transacties in vreemde 
valuta

9.g, 11 Wij hebben informatie over restituties in vreemde valuta opgenomen 
en de vergoeding voor valuta-omrekening gewijzigd naar 2,5%.

Herziene richtlijn 
betaaldiensten (PSD2)

2, 3.a/d, 7, 16.d,  
21, 22.c/h

Wij hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd om te voldoen aan de 
nieuwe PSD2 wet- en regelgeving over het toegang verlenen aan derde 
vergunninghoudende betaaldienstverleners tot uw rekening en over het 
verbeteren van de veiligheid bij het uitvoeren van (online) betalingen 
door middel van Strong Customer Authentication (SCA). 

Het is belangrijk dat wij over uw juiste e-mailadres en mobiele nummer 
beschikken.

Daarnaast hebben wij additionele informatie over klachtenafhandeling 
toegevoegd.

Algemene verordening 
gegevensbescherming 
(AVG)

18, 30.c Wij hebben bepalingen toegevoegd om meer transparantie te bieden 
over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken, waarom 
wij uw gegevens verwerken en wat uw rechten met betrekking tot 
gegevensbescherming zijn.

Express Cash 4.c, 5viii, 6, 9.i, 
24.d

Wij hebben de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Express 
Cash geïntegreerd in de Algemene Voorwaarden van het KLM 
American Express Corporate Programma. Contante opnames via 
Express Cash worden in het vervolg als transactie op de kaart belast

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Kaarthouder Algemene Voorwaarden van de  
KLM American Express Corporate Card
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