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American Express Corporate Meeting Card 
Ett Kort som särskilt utformats för att hantera utlägg för möten och evenemang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genom att använda Corporate Meeting Card får ni snabbt och enkelt överblick över hur mycket 
ert företag omsätter på möten och evenemang. Ni får detaljerad och samlad statistik som 
stärker er förhandlingsförmåga mot leverantörer, och ni kan fastställa en företagspolicy för 
möten och evenemang.  

 
Så här fungerar Corporate Meeting Card 
Corporate Meeting Card är lika flexibelt och enkelt att använda som American Express 
Corporate Card. Så här utnyttjar ni Corporate Meeting Card till fullo: 
 

 Kortet kan användas på alla ställen som accepterar American Express-Kort. 
 

 Betala för utlägg för affärsmöten och -resor, inklusive handpenningar, hotellräkningar, 
oförutsedda utgifter på plats, flygbokningar och köp av t ex gåvor. 
 

 Maxbeloppen för Corporate Meeting Card bestäms av företaget  tillsammans med 
American Express utifrån era behov.  
 

 Istället för att göra flera betalningar till olika leverantörer kan företaget använda 
Corporate Meeting Card, så får leverantörerna betalt direkt av American Express. 

 

 Vi skickar ett detaljerat kontoutdrag varje månad antingen direkt till kortmedlemmen eller 

till en utsedd mottagare inom företaget.  

 

 Betalning till American Express sker månatligen med det belopp som framgår av 

kontoutdraget. Kortet ställs ut med företagsansvar och betalningsvillkor på 28 dagar. 
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Världsomfattande kundservice 
Hjälpsam och effektiv kundservicepersonal står till ditt förfogande, alla dagar i veckan, för att 
ge dig den hjälp du behöver, bl.a. följande: Frågor om förmåner och tjänster: vi kan hjälpa dig 
att få ut mesta möjliga av ditt kortmedlemskap,  fakturafrågor och betalningsvillkor, 
ersättningskort  

 
Global Assist 
Global Assist är en dygnet-runt-tjänst som kan ge värdefull information inför resan och 
assistans världen över när ni behöver sjukvård, juridisk rådgivning eller är i någon annan 
personlig nödsituation. Global Assist gäller endast för personer vars resa betalats med ett 
American Express Corporate Meeting Card och vid resa utanför Sverige. Ring Global Assist 
när du behöver hjälp.Tel: 08-33 20 38, dygnet runt. 

 
Express Cash 
Fler än 600 000 uttagsautomater världen över står till ert förfogande alla dagar, dygnet runt. Ni 
kan ta ut upp till motsvarande 10 000 kronor var 14:e dag (om inte en annan gräns satts av 
företaget) under förutsättning att företaget godkänner kontantuttag. Avgift för kontantuttag 
tillkommer. 
 

Försäkringsskydd 
Du som arrangerar möten och evenemang har ansvaret för att resplanerna för många olika 
deltagare fungerar som de ska. När du använder Corporate Meeting Card kan du lugnt räkna 
med att alla de deltagare vars resa betalats med Kortet är försäkrade. Försäkringsskyddet 
gäller då biljetten betalats med Corporate Meeting Card.Försäkringsskyddet inkluderar skydd 
vid olycksfall under resan och skydd för bagage och personliga ägodelar under resan. 
Fullständiga villkor finner ni på:  https://business.americanexpress.com/se/foretagskort/.  
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