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AANKOOPGARANTIE – BRUSSELS AIRLINES CLASSIC MASTERCARD 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
 
Polis onderschreven door BCC Corporate NV, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel, bij AIG Europe Limited. AIG Europe Limited 
is een vennootschap naar Engels recht. Vennootschapsnummer 01486260. Maatschappelijke zetel gevestigd te The AIG 
Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 
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ALGEMENE DEFINITIES 
 
Verzekeraar: AIG Europe Limited - Belgisch bijkantoor. 
Verzekeringsnemer: BCC Corporate NV. 
Kaart: Geldige Brussels Airlines Classic Mastercard Kaart, uitgegeven door de Verzekeringsnemer. 
Kaarthouder: de natuurlijke persoon van wie de naam op de Kaart staat. 
 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Verjaring: elke vordering in het kader van dit contract is verjaard na drie (3) jaar vanaf de gebeurtenis die er aanleiding 
toe geeft. 
Klacht - bemiddelaar: bij problemen met de toepassingsvoorwaarden van onderhavige waarborg kan de Verzekerde 
schrijven naar AIG, Pleinlaan 11,1050 Brussel. 
Geschillen: Elke vraag, probleem of klacht over het contract of aangaande een schadegeval kan worden gericht aan de 
Commissie van het Bank-, Financië- en Assurantiewezen, Congresstraat, 12-14, 1000 Brussel of aan de Ombudsman 
voor de Verzekeringen, De Meeûsplantsoen 35, 1000. Het indienen van een klacht vermindert voor de Verzekeringsnemer 
en/of de Verzekerde(n) en/of begunstigde(n) in geen geval de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te 
spannen. 
Wet van toepassing op het contract: Dit contract wordt beheerd door de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst. De Rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil dat kan ontstaan 
tussen de partijen. 
Bescherming van de persoonsgegevens: Persoonsgegevens (hierna « Gegevens »), die aan de Verzekeraar worden 
meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Deze Gegevens zullen worden gebruikt met het oog op onder meer het beheer en het gebruik van de 
diensten van de Verzekeraar, waaronder de uitvoering van contracten, evalueren van risico’s, het beheer van 
schadedossiers en het voorkomen van misdrijven zoals fraude, alsook teneinde de Verzekeraar toe te laten aan zijn 
wettelijke verplichtingen te voldoen. Met oog op het verwezenlijken van deze doeleinden, en voor de goede 
dienstverlening, kan de Verzekeraar de Gegevens meedelen aan andere vennootschappen van de groep waartoe hij 
behoort, aan onderaannemers of partners. Deze vennootschappen, onderaannemers of partners kunnen zijn gevestigd in 
landen buiten de Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijk hetzelfde beschermingsniveau bieden als België. 
De Verzekeraar zal voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de Gegevens zo goed mogelijk te verzekeren. In 
zoverre de Verzekeraar gevoelige Gegevens verwerkt, worden deze enkel toegankelijk gemaakt, voor zover noodzakelijk, 
aan onder meer schadedossierbeheerders, risico-analysten, onderschrijvers en de juridische dienst. De volledige lijst en 
meer algemeen het volledige Privacy beleid van de Verzekeraar vindt U op www.aig.be/be-privacy-policy.  
Overeenkomstig de wet beschikt de betrokkene over het recht op toegang, wijziging of (in geval van legitieme redenen) 
verzet met betrekking tot de verwerking van Gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, kan de betrokkene de 
Verzekeraar (AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor) schriftelijk contacteren op het adres Pleinlaan 11, 1050 Brussel.  
Betrokkene geeft hierbij, voor zoveel als nodig, toestemming voor de overdracht en verwerking van de Gegevens als 
hierboven beschreven, in het bijzonder voor eventuele gevoelige gegevens (zoals betreffende zijn gezondheid). 
Door ondertekening van dit formulier, verleent u overigens uw instemming aan de raadgevende geneesheer zoals 
aangesteld door de Verzekeraar om medische informatie (inclusief omtrent doodsoorzaak) te verkrijgen van de 
behandelende geneeshe(e)r(en) en staat u eveneens een eventueel medisch onderzoek toe. 
Subrogatie: in overeenstemming met de bepalingen van artikel 52 en volgende van de wet op de 
verzekeringsovereenkomst, treedt de Verzekeraar ten belope van de door hem betaalde vergoeding in de plaats van de 
rechten en vorderingen van de Verzekerde tegen derden. 
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AANKOOPGARANTIE  

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
1. DEFINITIES 
 
Verzekerde: Uzelf, Titularis van een Kaart, gedomicilieerd in België of Luxemburg in uw hoedanigheid van particulier. 
Verzekerd goed: elk roerend goed met een eenheidswaarde van 50 euro inclusief BTW of meer, nieuw aangekocht, 
volledig betaald met de kaart, met uitzondering van volgende goederen: 

- juwelen, 
- bont, 
- levende dieren,  
- planten,  
- bederfelijke goederen of dranken,  
- contanten,  
- deviezen, 
- reischeques,  
- vervoerbewijzen en alle verhandelbaar waardepapier,  
- nieuwe of tweedehands motorvoertuigen, 
- gsm. 

Schadegeval: gekwalificeerde diefstal van het Verzekerde goed of de accidentele schade veroorzaakt aan dit laatste.  
Gekwalificeerde diefstal: diefstal met braak of geweld. 
Braak: forceren, beschadigen of vernielen van elk slotmechanisme. 
Geweld: elke fysieke bedreiging of elke vorm van fysiek geweld door een derde met als doel om het Verzekerde goed aan 
de Verzekerde te onttrekken. 
Accidentele schade: elke vorm van vernietiging, gedeeltelijke of gehele beschadiging te wijten aan een plotse externe 
gebeurtenis. 
Juwelen: elk object, bestemd om door een persoon te worden gedragen, en geheel of gedeeltelijk samengesteld uit 
kostbare metalen of kostbare stenen.  
Derden: elke persoon andere dan de Verzekerde, zijn echtgenoot/ echtgenote of wettelijk samenwonende, zijn 
voorgeslacht of nageslacht. 
 
2. WAARBORG  
 
Voorwerp van de waarborg: de Verzekeraar vergoedt de Verzekerde binnen de perken van de dekking: 
- Bij gekwalificeerde diefstal van het Verzekerde goed: de aankoopprijs van het gestolen Verzekerde goed, 
- Bij accidentele schade (breuk) aan het Verzekerde goed: de herstellingskosten van dit goed of, als deze kosten hoger 

zijn dan de aankoopprijs van het goed of wanneer het goed niet kan worden hersteld, de aankoopprijs van het 
Verzekerde goed. 

 
Duur van de waarborg: de dekking is verworven in de mate waarin de Gekwalificeerde diefstal of de Accidentele schade 
voorvalt binnen de 90 dagen na de aankoopdatum of de leveringsdatum van het Verzekerde goed.  
 
Uitsluitingen: 
Is uitgesloten van de waarborg, het schadegeval dat voortvloeit uit: 
• een opzettelijke fout of frauduleus opzet door de Verzekerde of één van zijn naasten (huwelijkspartner, 

wettelijke samenwonende, voorgeslacht of nageslacht); 
• de verdwijning of het verlies van het Verzekerde goed; 
• schade veroorzaakt tijdens het transport of tijdens manipulaties door de verkoper; 
• andere diefstal dan gekwalificeerde diefstal; eenvoudige diefstal is uitgesloten; 
• normale slijtage of geleidelijke aftakeling van het Verzekerde goed door erosie, corrosie, vochtigheid of de 

invloed van koude of warmte op deze laatste; 
• een gebrek eigen aan het Verzekerde goed; 
• het niet naleven van de gebruiksvoorschriften aanbevolen door de producent of de verdeler van dit goed; 
• een fabricagefout van het Verzekerde goed; 
• burgeroorlog of oorlog met vreemde mogendheden; 
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• een embargo, confiscatie, inbeslagname of vernietiging in opdracht van een regering of een publieke 
autoriteit; 

• de desintegratie van de atoomkern of ioniserende straling; 
• goederen die voor verkoop worden gekocht, 
• een diefstal van of vanuit motorvoertuigen. 
 
Bedrag van de waarborg: 2.000 euro per Verzekerde en per schadegeval en per opeenvolgende periode van 12 
maanden. Worden beschouwd als één en hetzelfde Schadegeval: Gekwalificeerde diefstal of Accidentele schade van een 
geheel van Verzekerde goederen. 
 
Interventiegrens: de waarborg wordt enkel toegepast voor goederen met een eenheidswaarde van 50 euro, inclusief 
BTW, of meer. 
 
Geheel: als het Verzekerde goed deel uitmaakt van een geheel en wanneer blijkt dat dit goed tengevolge van een 
schadegeval individueel onbruikbaar of onvervangbaar wordt, dan strekt de dekking zich uit over het geheel. 
 
Betaling van de schadevergoeding: 
Indien een schadegeval eensluidend wordt verklaard met hoger vermelde modaliteiten en de Verzekeraar vaststelt dat het 
schadegeval verzekerd is, betaalt hij de schadevergoeding binnen de 15 kalenderdagen vanaf de datum waarop de 
Verzekeraar bevestigt dat de dekking inderdaad verworven is. 
 
3. WAT TE DOEN BIJ SCHADEGEVAL  
 
Bij schadegeval: zodra hij de gekwalificeerde diefstal of de accidentele schade aan het Verzekerde goed vaststelt, moet 
de Verzekerde:  
• bij gekwalificeerde diefstal: klacht neerleggen bij de politie binnen een termijn van 48 uur; 
• in elk geval: het Schadegeval zo snel mogelijk aangeven (datum, plaats, feiten) bij AIG, Pleinlaan 1, 1050 Brussel. Het 

aangifteformulier kan worden gedownload op de site www.bcc-corporate.be of gevraagd aan de Verzekeringsnemer 
op het nummer +32 2 205 86 60. Het aanvraagformulier voor de vergoeding moet worden aangevuld met alle 
documenten betreffende het schadegeval die verder worden opgesomd. 

 
Bewijzen van het schadegeval:  
In elk geval moet de Verzekerde volgende documenten overhandigen aan de Verzekeraar: 
• kopie van de rekeningstaat als bewijs van het debiteren van de aankoopprijs van het Verzekerde goed door middel 

van het gebruik van de Kaart, 
• elk stuk dat het Verzekerde goed identificeert, alsook zijn aankoopprijs en –datum, zoals een factuur of kasticket. 
Bij gekwalificeerde diefstal moet de Verzekerde bovendien volgende documenten meedelen aan de Verzekeraar: 
• het origineel van het politieverslag; 
• elk bewijs van het schadegeval, namelijk: 

• bij diefstal met geweld: elk bewijs zoals een medisch attest, getuigenis, of een schriftelijke, gedateerde en 
ondertekende verklaring van de getuige met vermelding van zijn naam, voornaam, geboortedatum en –plaats, 
adres en beroep), 

• bij diefstal met braak: elk document dat de braak bewijst zoals het bestek of de factuur voor de herstelling van het 
sluitingsmechanisme of een kopie van de aangifte die de Verzekerde heeft gedaan bij zijn Verzekeraar multirisico 
woning of voertuig. 

Bij accidentele schade moet de Verzekerde bovendien volgende documenten meedelen: 
• het origineel van het bestek of de factuur voor de herstelling, of 
• het attest van de verkoper met verduidelijking van de aard van de schade en bevestiging dat het Verzekerde goed 

onherstelbaar is. 
De Verzekeraar kan de Verzekerde andere documenten of informatie vragen die nodig is voor de bekrachtiging 
van het schadegeval en de evaluatie van de schadevergoeding. 
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4. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Expertise / betaling van de vergoeding: de Verzekeraar kan een expert of een enquêteur sturen om de omstandigheden 
van het schadegeval te beoordelen en het bedrag van de vergoeding te evalueren. 
Aanvangsdatum van de waarborgen: de waarborgen van dit contract starten op de datum waarop de Verzekerde kaart 
van kracht wordt. 
Einde van de dekking: de waarborg wordt onmiddellijk van rechtswege opgeheven indien de kaart niet wordt vernieuwd 
of wordt opgezegd of bij afloop van dit verzekeringscontract bij opzegging van het verzekeringscontract dat de 
Verzekeringsnemer met de Verzekeraar heeft afgesloten. 
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VERZEKERING LEVERING VAN VIA INTERNET GEKOCHTE GOEDEREN  

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
1. DEFINITIES 
 
Verzekerde: Uzelf, Titularis van een Kaart, gedomicilieerd in België of Luxemburg in uw hoedanigheid van particulier. 
Derden: elke andere persoon dan de Verzekerde, zijn echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende of nageslacht. 
Verzekerd goed: ieder nieuw roerend goed voor privégebruik dat via internet bij een Verkoper is gekocht, mits de 
aankoop per post of koerier is verzonden en geleverd, met een eenheidswaarde van 50 euro tot 1.000 euro inclusief BTW 
en dat het niet uit onderhavige waarborg is uitgesloten. 
Verkoper: iedere handelaar die de Verzekerde goederen via internet te koop aanbiedt. 
Niet-conforme levering: de in ontvangst genomen Verzekerde aankoop voldoet niet aan het op het bestelformulier 
vermelde fabrieks- of distributiekenmerk en/of het Verzekerde goed is bij levering beschadigd, gebroken of onvolledig. 
Niet-tijdige levering: de levering van het Verzekerde goed vond niet binnen dertig (30) kalenderdagen na de uit het 
bankafschrift van Verzekerde blijkende afschrijving van het aankoopbedrag plaats. 
Internetbetaling: betaling via internet met een kredietkaart, met of zonder invoering van de pincode, zonder 
handgeschreven of elektronische handtekening, waarvan het bedrag van de rekening van de Verzekerde wordt 
afgeschreven. 
Schadegeval: een onder deze waarborg verzekerde gebeurtenis die zich voordoet. 
 
2. WAARBORG 
 
Levering van de via internet gekochte goederen 
Bij incident met de levering van een Verzekerde internetaankoop kan de Verzekerde onder de volgende cumulatieve 
voorwaarden de leveringsverzekering inroepen:  

- het Verzekerde goed moet met de geldige Kaart zijn betaald; 
- betaling van deze aankoop moet blijken uit het Kaartafschrift. 

 
Vergoedingsprocedure  
 
De Verzekeraar zal de Verzekerde vergoeden indien uiterlijk op de 90e dag na afschrijving van de betaling van het 
Verzekerde goed geen bevredigende oplossing wordt gevonden tussen de handelaar en de Verzekeraar of de 
Verzekerde. 
 
1. Bij niet-tijdige levering van een verzekerde aankoop:  
De Verzekeraar vergoedt de Verzekerde het aankoopbedrag inclusief taksen (inclusief portkosten) van het Verzekerde 
goed tot ten hoogste de daadwerkelijk aan de Verkoper betaalde bedragen en de in het artikel “Bedrag van de 
vergoedingen per schadegeval en per jaar” genoemde limiet. 
2. Bij niet-conforme levering van een verzekerde aankoop:  
- Indien de Verkoper akkoord gaat met de retourzending van het Verzekerde goed en vervolgens een vervangend artikel 

stuurt of het aankoopbedrag vergoedt, dekt de verzekering de kosten van retourzending van het Verzekerde goed aan 
de Verkoper, indien de Verkoper deze kosten niet voor zijn rekening neemt; 

- Indien de Verkoper akkoord gaat met de retourzending van het Verzekerde goed, maar geen vervangend artikel stuurt 
of het aankoopbedrag niet vergoedt, dekt de verzekering de kosten van retourzending aan de Verkoper en de 
vergoeding van het aankoopbedrag van het Verzekerde goed (exclusief portkosten); 

- Indien de Verkoper niet akkoord gaat met de retourzending van het Verzekerde goed, dekt de verzekering de kosten 
van verzending van het Verzekerde goed naar de Verzekeraar en de vergoeding van het aankoopbedrag (exclusief 
portkosten). 

Het aankoopbedrag van het Verzekerde goed geldt inclusief alle taksen, tot ten hoogste de aan de Verkoper betaalde 
bedragen. 
De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om voor eigen rekening een expertise of een onderzoek naar de toedracht en 
de reële schade van de Verzekerde te laten verrichten en logischerwijze naar het bedrag van de vergoeding die hij 
krachtens onderhavige aan de Verzekerde moet betalen. 
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Uitsluitingen van de waarborg 
Zijn uitgesloten uit onderhavige waarborg, volgende goederen en schadegevallen door: 
- dieren; 
- bederfelijke goederen en waar; voedingsmiddelen; 
- dranken; 
- planten;  
- motorvoertuigen; 
- geld, aandelen, obligaties, dividendbewijzen, certificaten en papieren, overige geldswaardige papieren; 
- sieraden en kostbare voorwerpen, zoals kunst, goud- en zilverwerk met een waarde van ten minste 150 euro; 
- online te openen of te downloaden computergegevens (in het bijzonder mp3-bestanden, foto’s, software,…); 
- dienstverlening, inclusief onlinedienstverlening; 
- voor zakelijk gebruik bestemde goederen; 
- voor de handel bestemde goederen; 
- via een veilingwebsite gekochte goederen; 
- een opzettelijke fout door de Verzekerde; 
- de gevolgen van daden die Verzekerde ondergaat tijdens een burgeroorlog of een oorlog met vreemde 

mogendheden; 
- een staking van de dienstverleners of de vervoerders, een lock-out of sabotage in het kader van een 

overlegde stakingsactie, lock-out of sabotage; 
- elk schadegeval ten gevolge van het frauduleuze gebruik van de kaart. 
 
Bedrag van de schadevergoeding per schadegeval en per jaar 
1.000 euro inclusief taksen, per schadegeval en per Verzekerde, per opeenvolgende periode van 12 maanden. 
Wanneer de beschadigde verzekerde aankopen één geheel vormen en apart zowel niet te gebruiken als niet te vervangen 
blijken te zijn, wordt het aankoopbedrag van het complete geheel vergoed. 
De vergoeding wordt inclusief alle taksen in euro aan de Verzekerde overgemaakt op het door hem daartoe aangegeven 
rekeningnummer. 
 
3. WAT TE DOEN BIJ SCHADEGEVAL  
 
Verzekerde dient binnen 5 werkdagen nadat hij van het Verzekerde voorval kennis heeft genomen, de volgende gegevens 
te sturen aan AIG, Pleinlaan 11, 1050 Brussel: 
 
- In elk geval: Een ondertekende, schriftelijke verklaring waarin hij de plaats en de toedracht van de schade meldt, 
 
- Bij niet-conforme levering: Verzekerde dient in zijn eigen belang na ontvangst van de levering of zodra hij weet dat de 
levering niet-conform is, binnen 7 kalenderdagen schriftelijk contact op te nemen met de Verzekeraar, door middel van het 
aangifteformulier dat de Verzekerde zal worden bezorgd door AIG, Pleinlaan 11, 1050 Brussel. 
Bij niet-conforme levering wordt de Verzekerde geacht kennis te hebben van het schadegeval bij ontvangst van de 
levering of zodra hij vaststelt dat de levering niet conform is.  
 
- Bij niet-tijdige levering: Indien de levering aan Verzekerde niet plaatsvindt binnen de termijn die wordt genoemd in de 
algemene voorwaarden op de betreffende verkoopsite, dient Verzekerde uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst 
van zijn rekeningafschrift of bericht van afschrijving schriftelijk contact op te nemen met de Verzekeraar, door middel van 
het aangifteformulier dat de Verzekerde zal worden bezorgd door AIG, Pleinlaan 11, 1050 Brussel. De Verzekeraar neemt 
in dat geval voor rekening van Verzekerde rechtstreeks contact op met de Verkoper of de vervoerder om tot een minnelijke 
oplossing te komen. 
Bij niet-tijdige levering wordt de Verzekerde geacht kennis te hebben van het schadegeval wanneer het goed niet werd 
geleverd binnen de termijn die in de algemene verkoopsvoorwaarden van de handelaar wordt vermeld. Na ontvangst van 
de aangifte treedt de Verzekeraar voor rekening van de Verzekerde rechtstreeks op bij de handelaar of de vervoerder om 
een minnelijke schikking te treffen. 
 
Het aangifteformulier kan worden gedownload op de site www.bcc-corporate.be of gevraagd aan de Verzekeringsnemer 
op het nummer +32 2 205 86 60. Het aangifteformulier voor de vergoeding moet worden aangevuld met alle 
documenten betreffende het schadegeval die verder worden opgesomd. 
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Door Verzekerde te verstrekken bewijzen bij niet-tijdige of niet-conforme levering: 
 
De Verzekerde dient met het oog op de vergoeding bewijzen van zijn schade te verstrekken, in het bijzonder: 
• een print van de orderbevestiging (e-mail), bevestiging van de Verkoper dat deze akkoord gaat met de order of een 

print van de internet-bestelpagina, 
• een kopie van het Kaartafschrift of bericht van afschrijving van Verzekerde waaruit blijkt dat de bedragen van de 

bestelling van zijn rekening zijn afgeschreven, 
• bij levering door een koerier: de aan Verzekerde verstrekte leveringsbon, 
• bij verzending per post: het ontvangstbewijs van Verzekerde, 
• bij retourzending van het Verzekerde goed aan de Verkoper: het betalingbewijs van de kosten van retourzending met 

ontvangstbevestiging. 
 
De Verzekeraar kan de Verzekerde andere voor het onderzoek van het dossier nodig geachte bewijsstukken 
vragen (getuigenverklaring, aangifte bij de woningverzekeraar, enz.).  
 
4. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Territoriale uitgestrektheid van de waarborgen: voor de dekking Levering van Internetaankopen 
- zijn uitsluitend aankopen verzekerd die worden gedaan op een in een land van Europese Unie of in de Verenigde 

Staten van Amerika gevestigde verkoopsite. 
- de Verzekerde aankoop dient in het land waar de Kaart is uitgegeven te worden geleverd. 
Expertise / betaling van de vergoeding: de Verzekeraar kan een expert of een enquêteur sturen om de omstandigheden 
van het schadegeval te beoordelen en het bedrag van de vergoeding te evalueren. 
Aanvangsdatum van de waarborgen: de waarborgen van dit contract starten op de datum waarop de Verzekerde kaart 
van kracht wordt. 
Einde van de dekking: de waarborg wordt onmiddellijk van rechtswege opgeheven indien de kaart niet wordt vernieuwd 
of wordt opgezegd of bij afloop van dit verzekeringscontract bij opzegging van het verzekeringscontract dat de 
verzekeringsnemer met de Verzekeraar heeft afgesloten. 
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VERZEKERING DIEFSTAL LEDERWAREN 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
1. DEFINITIES 
 
Verzekerde: Uzelf, Titularis van een Kaart, gedomicilieerd in België of Luxemburg in uw hoedanigheid van particulier. 
Derden: ieder ander persoon dan de Verzekerde 
Lederwaren: de handtas, portefeuille, portemonnee of kaarthouder die de Verzekerde op het moment van het 
schadegeval bij zich droeg. 
Afschrijving: jaarlijkse waardevermindering over de aankoopprijs inclusief taksen van het goed. 
Geweld: fysieke geweldpleging of bedreiging met de bedoeling te schaden, die materiële, lichamelijke en/of geestelijke 
schade tot gevolg heeft. 
Diefstal met geweld: fysieke geweldpleging door een derde op Verzekerde of opzettelijke dwang door een derde met de 
bedoeling de Verzekerde te bestelen. 
Diefstal met braak: inbraak door het openbreken van sloten van een dichte, afgedekte en afgesloten ruimte of een 
afgesloten voor het wegverkeer bestemd motorvoertuig. 
Schadegeval: een onder het contract verzekerde gebeurtenis die zich voordoet. 
 
2. WAARBORGEN 
 
De Verzekeraar vergoedt de handtas, portefeuille of kaarthouder van de Verzekerde die werd gestolen of beschadigd bij 
Diefstal door geweld of braak. De kosten van herstelling of vervanging van de Lederwaren worden vergoed met 
inachtneming van de afschrijving ervan. 
Berekening van de afschrijving: 10 % van de aankoopprijs per jaar, geplafonneerd op 70 %.  
De afschrijving wordt afgetrokken van de aankoopprijs incl. BTW vanaf de aankoopdatum die op de factuur staat. 
 
Uitsluitingen van de waarborg: 
• Een opzettelijke fout door de Verzekerde. 
• De verdwijning of het verlies van de verzekerde goederen. 
• De inhoud van de lederwaren (andere dan de portefeuille en de kaarthouder). 
• Sieraden of waardevolle voorwerpen die de Verzekerde op het moment van de diefstal bij zich draagt. 
• Diefstal zonder geweld of braak. 
• Diefstal door een persoon die zelf een Verzekerde is.  
• De gevolgen van daden die de Verzekerde ondergaat tijdens een burgeroorlog of een oorlog met vreemde 

mogendheden. 
• De lederwaren van meer dan 5 jaar oud. 
 
Bedragen van de vergoedingen per schadegeval en per jaar  
 
300 euro per schadegeval, per opeenvolgende periode van 12 maanden en per Verzekerde. 
 
3. WAT TE DOEN BIJ SCHADEGEVAL  
 
Zodra hij de gekwalificeerde diefstal van de Lederwaren goed vaststelt, moet de Verzekerde:  
• klacht neerleggen bij de politie binnen een termijn van 48 uur; 
• het Schadegeval zo snel mogelijk aangeven (datum, plaats, feiten) bij AIG, Pleinlaan 1, 1050 Brussel. Het 

aangifteformulier kan worden gedownload op de site www.bcc-corporate.be of gevraagd aan de Verzekeringsnemer 
op het nummer +32 2 205 86 60. Het aangifteformulier voor de vergoeding moet worden aangevuld met alle 
documenten betreffende het schadegeval die verder worden opgesomd. 

 
Bewijzen van het schadegeval:  
• Het volledig ingevulde en getekende schadeaangifteformulier waarin hij de plaats en de toedracht van het schadegeval 

meldt, originele bewijs van aangifte bij de politie met daarin de toedracht van de diefstal met braak of met geweld en de 
lijst van gestolen goederen,  

• Originele aankoopfactuur van de gestolen of beschadigde Lederwaren,  
• Bewijzen van het geweld (getuigenverklaring, medische verklaring).  
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De Verzekeraar kan de Verzekerde andere voor het onderzoek van het dossier nodig geachte bewijsstukken 
vragen (getuigenverklaring, aangifte bij de woningverzekeraar, …). 
 
4. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Territoriale uitgestrektheid van de waarborgen: de hele wereld. 
Expertise / betaling van de vergoeding: de Verzekeraar kan een expert of een enquêteur sturen om de omstandigheden 
van het schadegeval te beoordelen en het bedrag van de vergoeding te evalueren. 
Aanvangsdatum van de waarborgen: de waarborgen van dit contract starten op de datum waarop de verzekerde kaart 
van kracht wordt. 
Einde van de dekking: de waarborg wordt onmiddellijk van rechtswege opgeheven indien de kaart niet wordt vernieuwd 
of wordt opgezegd of bij afloop van dit verzekeringscontract bij opzegging van het verzekeringscontract dat de 
verzekeringsnemer met de Verzekeraar heeft afgesloten. 
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BESTE PRIJSGARANTIE 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
1. DEFINITIES 
 
Kaarthouder: De natuurlijke persoon van wie de naam op de Kaart staat. 
Verzekerde: Uzelf, Titularis van een Kaart, gedomicilieerd in België of Luxemburg in uw hoedanigheid van particulier. 
Gewaarborgd artikel: Alle roerende artikelen met een eenheidswaarde die gelijk of hoger is dan 50 euro incl. btw (zonder 
leveringskosten), nieuw gekocht, volledig met de Kaart betaald, met uitsluiting van de volgende artikelen: 

- levende dieren, 
- planten, 
- deviezen, reischeques, vervoersbewijzen, tickets voor voorstellingen en alle verhandelbare documenten, 
- juwelen, kunstobjecten, antieke voorwerpen en collector voorwerpen,  
- alle verbruiksartikelen en bederfelijke waren, voedingsproducten, dranken, tabak en brandstoffen, 
- farmaceutische producten (producten die in de apotheek of in winkels die gespecialiseerd zijn in 

gezondheidsproducten worden verkocht), optische of medische uitrustingen, 
- diensten, alle onstoffelijke artikelen en gedownloade digitale gegevens 
- alle nieuwe artikelen die een onderdeel van een partij vormen, 
- alle illegaal verworven artikelen, 
- kosten voor het transport of de levering van het artikel, 
- met de hand of op maat gemaakte artikelen, 
- gsm,  
- landvoertuigen (inclusief de 2 wielen, aanhangwagens en caravans), boten en luchtvaartuigen, hun 

uitrustingen, losse stukken en verbruiksgoederen die nodig zijn voor hun gebruik en onderhoud, 
- tweedehandsartikelen, 
- artikelen die op veilingen gekocht zijn, 
- professionele artikelen,  
- artikelen die gekocht zijn om als handelswaar terug verkocht te worden,  
- artikelen die tijdens een koopjesperiode als koopje gekocht zijn, 
- afgemerkte uitverkoopartikelen. 

 
2. GARANTIE 
 
De Beste Prijsgarantie dient om de Verzekerde het verschil terug te betalen tussen de prijs die hij voor een Gewaarborgd 
artikel betaalt en een prijs die in een andere verkooppunt werd vastgesteld voor een nieuw en identiek artikel van hetzelfde 
merk en met dezelfde referentie van de fabrikant. 
 
Het prijsverschil moet gelijk of groter zijn dan 50 euro incl. btw en moet vastgesteld worden binnen de 30 dagen na de 
aankoopdatum van het Gewaarborgde artikel. 
 
De Beste Prijsgarantie is per schadegeval, per opeenvolgende periode van 12 maanden en per verzekerde Kaart beperkt 
tot 1.000 euro incl. btw. 
 
Uitsluitingen 
Uitgesloten van de Beste Prijsgarantie: 
• aankopen door het personeel, de zaakvoerder of de eigenaar – en hun echtgeno(o)t(e) of partner – van de 

winkel of het filiaal waar het artikel is aangekocht, 
• het prijsverschil dat in hetzelfde verkooppunt wordt vastgesteld, 
• het prijsverschil vastgesteld ten opzichte van een artikel dat in het buitenland of in een ‘duty free’-zone wordt 

verkocht, 
• artikelen die gekocht worden uit een postordercatalogus of op internet of het prijsverschil dat vastgesteld 

wordt ten opzichte van een artikel dat uit een postordercatalogus of op internet werd gekocht, 
• het prijsverschil ten opzichte van een tweedehands verkocht artikel, 
• het prijsverschil ten opzichte van een artikel dat in een package deal of ‘free offer’ deal wordt verkocht, 
• het prijsverschil dat vastgesteld wordt ten opzichte van een artikel dat verkocht wordt in een winkel die niet 

voor het grote publiek toegankelijk is, 
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• het prijsverschil dat vastgesteld is ten opzichte van een artikel dat verkocht wordt in het kader van een 
aanbieding die uitsluitend voorbehouden is voor leden of aangeslotenen van een instelling zoals een 
vereniging, een club, een ondernemingsraad, een ziekenfonds of een abonnementsdienst, 

• het prijsverschil dat vastgesteld wordt ten opzichte van een artikel dat verkocht wordt in het kader van een 
stockopruiming of tijdens een wettelijke koopjesperiode. 

• het prijsverschil dat vastgesteld wordt ten opzichte van een artikel dat verkocht wordt in een gewaarborgde 
Territoriale zone die niet die van de aankoop van het gewaarborgde artikel is, 

• aankopen buiten de geldigheidsperiode van de Beste Prijsgarantie. 
 
3. WAT TE DOEN BIJ SCHADE  
 
De Verzekerde moet het schadegeval zo snel mogelijk na vaststelling van het prijsverschil aangeven (datum, plaats, 
feiten) bij AIG, Pleinlaan 1, 1050 Brussel. Het aangifteformulier kan worden gedownload op de site www.bcc-corporate.be 
of gevraagd aan de Verzekeringsnemer op het nummer +32 2 205 86 60. Het aangifteformulier van de 
schadevergoeding moet alle bewijzen bevatten van documenten van het schadegeval die hieronder zijn 
opgesomd. 
 
• een kopie van de aankoopfactuur van het gewaarborgde Artikel om het gewaarborgde Artikel te identificeren en met de 

referenties van de verdeler of fabrikant van het gewaarborgde artikel, en de aankoopdatum, 
• alle bewijsstukken dat het gewaarborgde artikel met zijn Card betaald is, zoals een rekeninguittreksel, kaartuittreksel of 

betaalbewijs, 
• alle documenten die het prijsverschil bewijzen tussen het gewaarborgde artikel en een identiek artikel (zoals een 

catalogus, een reclamefolder of getuigschrift van de verkoper) waarmee het artikel geïdentificeerd kan worden en dat 
de referenties van de verdeler of de fabrikant van het artikel vermeldt en de geldigheidsdatum van de prijs van het 
aangekondigde artikel. 

 
Betaling van de schadevergoeding: Na ontvangst en validatie van de ontvangen bewijsstukken stelt de Verzekeraar de 
Verzekerde schadeloos met een bedrag dat overeenstemt met het vastgestelde prijsverschil en dat binnen de grenzen die 
door de Beste Prijsgarantie zijn voorzien. 
 
De Verzekeraar kan de Verzekerde andere documenten of informatie vragen die nodig is voor de bekrachtiging 
van het schadegeval en de evaluatie van de schadevergoeding. 
 
4. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Expertise / betaling van de vergoeding: de Verzekeraar kan een expert of een enquêteur sturen om de omstandigheden 
van het schadegeval te beoordelen en het bedrag van de vergoeding te evalueren. 
Aanvangsdatum van de waarborgen: de waarborgen van dit contract starten op de datum waarop de Verzekerde kaart 
van kracht wordt. 
Einde van de dekking: de waarborg wordt onmiddellijk van rechtswege opgeheven indien de kaart niet wordt vernieuwd 
of wordt opgezegd of bij afloop van dit verzekeringscontract bij opzegging van het verzekeringscontract dat de 
Verzekeringsnemer met de Verzekeraar heeft afgesloten. 
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LEVENSSTANDAARDVERZEKERING  
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
1. DEFINITIES 
 
Verzekerde: Uzelf, Titularis van een Kaart, gedomicilieerd in België of Luxemburg in uw hoedanigheid van particulier. 
Blijvende invaliditeit: duurzaam verlies of functieverlies van een of meerdere lichaamsde(e)len en/of organen of een deel 
hiervan.  
Maandelijkse korf: de som van al de aankopen, die in de loop van de afgelopen maand door middel van een in België 
uitgegeven Kaart betaald werden. Die aankopen dienen op het maandelijkse uittreksel vermeld te worden, met de uitsluiting 
van de geldafhaling.  
Maandelijkse gemiddelde korf: het gemiddelde van de maandelijkse korven van de zes (6) laatste kalendermaanden, die 
vastgesteld werden op de laatste zes (6) maandelijkse uittreksels. Indien de verzekerde houder is van een Kaart sinds minder 
dan zes (6) maanden dan zal het gemiddelde berekend worden op de periode tussen de eerste aankoop verricht met de 
verzekerde kaart en de datum van het gedekte schadegeval.  
Begunstigde: voor de waarborg ‘overlijden door ongeval’: de echtgeno(o)t(e), bij ontstentenis de kinderen van de verzekerde, 
bij ontstentenis de erfgenamen van de verzekerde.  
Voor de andere waarborgen: de verzekerde.  
Partner: de persoon met wie de verzekerde op datum van het schadegeval een feitelijke of wettelijke levensgemeenschap 
vormt, duurzaam op dezelfde verblijfplaats samenleeft en op hetzelfde adres gedomicilieerd is. Een origineel bewijs afgeleverd 
door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal als bewijs dienen. 
Ongeval: In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder ongeval; een tijdens de duur van deze verzekering van 
buiten komende plotseling op de verzekerde inwerkende gebeurtenis waardoor verzekerde medisch vast te stellen letsel aan 
zijn lichaam oploopt en/of waardoor verzekerde overlijdt. 
Als "een van buiten komende plotseling op de verzekerde inwerkende gebeurtenis" wordt ook verstaan: 
a) het ongewild in aanraking komen met of in het lichaam van verzekerde geraken van: 
- een vloeibare, vaste, damp- of gasvormige stof en/of een voorwerp; 
- ziektekiemen en/of allergenen zich bevindende in of aan een hierboven bedoeld(e) stof of voorwerp; 
- ziektekiemen en/of allergenen in een door een ongeval ontstaan letsel; 
b) complicaties en verergeringen waaronder begrepen wondinfectie en bloedvergiftiging optredende bij/tengevolge van 

behandelingen van een ongevalletsel; 
c) opzettelijk aan lichaam van verzekerde toegebracht letsel door een ander dan verzekerde niet zijnde een bij een uitkering 

en/of vergoeding belanghebbende; 
d) verstikking, verdrinking, 
e) ontberingen door de verzekerde geleden tengevolge van onvrijwillige afzondering van de buitenwereld; 
f) verstuiking, verrekking, ontwrichting en/of verscheuring van spier- en/of peesweefsels; 
g) rechtmatige zelfverdediging, alsmede redding of poging daartoe van zichzelf, anderen, dieren of goederen. 
Ten aanzien van bovenvermelde punten moeten de aard en de plaats van de letsels door een arts vastgesteld worden. 
 
2. WAARBORG  
 
2.1 Dekking in geval van overlijden 
In geval van overlijden van de Verzekerde binnen een termijn van 365 dagen als enig en rechtstreeks gevolg van een gedekt 
ongeval wordt de op de Algemene Voorwaarden vermelde verzekerde som uitgekeerd. 
 
2.2  Dekking in geval van blijvende invaliditeit 
a. Indien een als definitief erkende fysiologische invaliditeit binnen een termijn van twee jaar na het ongeval optreedt, betaalt de 
Verzekeraar aan de Verzekerde de op de Bijzondere Voorwaarden vermelde verzekerde som, berekend op de gewaarborgde 
som, naar rata van de invaliditeitsgraad vastgesteld volgens het Officieel Belgisch Barema der Invaliditeiten dat op de dag van 
het ongeval in voege is, voor zover als de invaliditeit blijvend is, namelijk meer dan 66%. 
b. Letsels aan reeds gebrekkig of functioneel buiten werking zijnde ledematen of organen, worden slechts voor het verschil 
tussen de toestand voor en na het ongeval vergoed. 
c. De schatting van de letsels van een lid of een orgaan mag niet verhoogd worden door de reeds bestaande gebrekkige 
toestand van een ander lid of orgaan. 
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2.3  Dekking in geval van hospitalisatie 
De Verzekeraar vergoedt bij een gedekt ongeval een bedrag vermeld in de Algemene Voorwaarden vanaf de vijfde nacht van 
een hospitalisatie, indien de hospitalisatie het rechtstreekse gevolg is van een ongeval. 
Meerdere hospitalisaties ten gevolge van dezelfde oorzaak worden gezien als één opname, indien de periode tussen de 
opnames niet langer dan 90 dagen is. 
 
2.4  Berekening van de schadevergoeding 
De Verzekeraar betaalt aan de Verzekerde een som gelijk aan tien (10) maal de Maandelijkse gemiddelde korf in geval van: 
- Overlijden ten gevolge van een ongeval; 
- Volledige Blijvende Invaliditeit erkend door een arts.  
In geval van een hospitalisatie ten gevolge van een ongeval, betaalt de Verzekeraar aan de Verzekerde een som die overeen 
komt met: 
- Een maal (1) de Maandelijkse gemiddelde korf in geval van een hospitalisatie van minimum vijf (5) nachten en van minder 

dan dertig (30) nachten. Voor iedere verlenging van minimum dertig (30) nachten, betaalt de Verzekeraar aan de 
Verzekerde een (1) maal de Maandelijkse gemiddelde korf. De maximale vergoeding is drie (3) maal de Maandelijkse 
gemiddelde korf. 

In elk geval is de verbintenis van de Verzekeraar beperkt tot de vergoedingslimiet vermeld onder artikel “Vergoedingslimiet” van 
het huidige contract. 
 
Uitsluitingen 
Geen recht op uitkering bestaat indien het ongeval het gevolg is van of verband houdt met: 
- enige atoomkernreactie anders dan bij een Verzekerde, toegepaste medische behandeling;  
- oorlogsrisico en aanverwante risico’s; 
- opzet van een Verzekerde of een belanghebbende of als gevolg van enige poging van een Verzekerde zichzelf 

van het leven te beroven of het zichzelf opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel; 
- het opzettelijk plegen van of deelnemen aan een misdrijf;  
- enige atoomkernreactie, anders dan bij een verzekerde toegepaste medische behandeling; 
- een waagstuk waarbij het leven of het lichaam bewust roekeloos in gevaar wordt gebracht tenzij het verrichten 

van dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen Verzekerde 
zichzelf, anderen, dieren of goederen te redden; 

- de ongevallen ten gevolge van het berijden van een motorrijtuig op twee wielen met een cilinderinhoud van 
meer dan 150cc.; 

- de ongevallen ontstaan als gevolg van het gebruik van alcoholische dranken, psychofarmaca, middelen met 
een verslavende werking en/of overige medicamenten tenzij gebruikt zoals voorgeschreven door een arts; 

- een ziekte (waaronder osteoporosis), kwaal of gebrekkigheid van Verzekerde; 
- professionele sportbeoefening; 
- vecht-, lucht- en/of bergsport; 
- deelname aan trainingen en/of wedstrijden, voorbereidingen inbegrepen, met rijwielen en/of motorvoertuigen. 
De uitsluiting van wedstrijden voor motorrijtuigen resp. motoren geldt niet voor toeristische rally’s waarvoor geen 
enkele tijd- of snelheidsnorm wordt opgelegd. 
 
Vergoedingslimiet 
In elk geval is onze verbintenis beperkt tot 500 euro per Verzekerde, per maand en tot 5.000 euro per Verzekerde, per 
opeenvolgende periode van 12 maanden, voor het geheel van de dekkingen. 
 
3. WAT TE DOEN BIJ SCHADEGEVAL  
 
Procedure en verplichtingen van de Verzekerde: 
 
In geval van schade: Indien de Verzekerde een ongeval is overkomen tengevolge waarvan aanspraak op een uitkering en/of 
vergoeding kan ontstaan gelden de volgende verplichtingen. 
Begunstigden zijn verplicht alle door of namens de Verzekeraar gevraagde inlichtingen over ongeval, ongevalgevolgen te 
verstrekken en mede te werken aan elk onderzoek naar ongeval en ongevalgevolgen (met inbegrip van de doodsoorzaak in 
geval van een ongeval met dodelijke afloop), dat door of namens de Verzekeraar wordt ingesteld, zulks op straffe van verlies 
van rechten uit de polis. 
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In geval van overlijden: De begunstigde(n) is/zijn verplicht op straffe van verlies van zijn/hun rechten uit de polis de 
Verzekeraar tenminste 48 uur voor de begrafenis of crematie in te lichten. 
 
In geval van Blijvende invaliditeit: Elk ongeval die een invaliditeit veroorzaakt of kan veroorzaken, moet zo snel mogelijk 
schriftelijk aan de Verzekeraar medegedeeld worden. 
De aangifte moet alle nodige gegevens bevatten betreffende de aard en de oorzaak van de blijvende invaliditeit, en ze moet de 
naam van de behandelende geneesheer vermelden.  
Er zal een medisch getuigschrift gevoegd  worden bij de aangifte, inhoudend de invaliditeitsgraad. 
 
In geval van hospitalisatie: Binnen 30 dagen na de datum van opname in een ziekenhuis dient een desbetreffende verklaring 
aan de Verzekeraar te worden ingezonden. De Verzekeringnemer is verplicht alle door of namens de Verzekeraar gevraagde 
inlichtingen over een hospitalisatie te verschaffen en mee te werken aan elk onderzoek inzake een hospitalisatie, dit op straffe 
van verlies van aanspraken op uitkering onder deze verzekering. 
Bij beëindiging van hospitalisatie dient een kopie van een verklaring van het ziekenhuis, waarop begin- en einddatum van de 
opname staan vermeld, worden voorgelegd. 
De Verzekeraar behoudt het recht om een onderzoek in te stellen of om een expert aan te stellen om de omstandigheden van 
het schadegeval te beoordelen. 
 
Schadeaangifte formulier: De Verzekerde zal het volledige ingevulde en ondertekende schadeaangifte formulier samen met 
de vereiste documenten overmaken aan AIG, Pleinlaan 1, 1050 Brussel. Het schadeaangifte formulier kan worden 
gedownload op de site www.bcc-corporate.be of gevraagd aan de Verzekeringsnemer op het nummer +32 2 205 86 60. 
 
De Verzekeraar kan de Verzekerde andere documenten of informatie vragen die nodig is voor de bekrachtiging 
van het schadegeval en de evaluatie van de schadevergoeding. 
 
4. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Territoriale uitgestrektheid van de waarborgen: de hele wereld. 
Expertise / betaling van de vergoeding: de Verzekeraar kan een expert of een enquêteur sturen om de omstandigheden 
van het schadegeval te beoordelen en het bedrag van de vergoeding te evalueren. 
Aanvangsdatum van de waarborgen: de waarborgen van dit contract starten op de datum waarop de verzekerde kaart 
van kracht wordt. 
Einde van de dekking: de waarborg wordt onmiddellijk van rechtswege opgeheven indien de kaart niet wordt vernieuwd 
of wordt opgezegd of bij afloop van dit verzekeringscontract bij opzegging van het verzekeringscontract dat de 
verzekeringsnemer met de Verzekeraar heeft afgesloten. 
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REISONGEVALLENVERZEKERING  
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
1. DEFINITIES 
 
Verzekerde: 
• De Kaarthouder van een Kaart, hierna aangeduid met het persoonlijk voornaamwoord "u". 
• De leden van uw Familie, wanneer ze afzonderlijk of samen met u reizen, en uitsluitend indien de reistickets of het verblijf 

betaald werden met de Kaart 
Indien één Kaarthouder een Reis betaalt voor een groep van Kaarthouders die samen met hem reizen, is de dekking eveneens 
van toepassing alsof elke Kaarthouder zijn reis afzonderlijk met zijn Kaart zou betaald hebben. 
Partner: Persoon waarmee de Verzekerde op het ogenblik van het schadegeval een feitelijke of wettelijke eenheid vormt, 
op bestendige wijze onder hetzelfde dak woont en op hetzelfde adres gedomicilieerd is. Een oorspronkelijk bewijs 
afgeleverd door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal als bewijs gelden. 
Familie: 
• Uw echtgenoot of Partner 
• Uw natuurlijke of adoptiekinderen jonger dan 25 jaar, van u of uw echtgenoot of Partner, die door u of uw echtgenoot of 

Partner worden onderhouden. 
Derde: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, met uitzondering van: 
• de Verzekerde zelf; 
• ascendenten of descendenten in directe lijn, en eenieder die onder hetzelfde dak als de Verzekerde woont. 
Buitenland: Ieder land, met uitzondering van het land: 
• waarin Verzekerde gedomicilieerd is; 
• waarin Verzekerde zijn vaste verblijfplaats heeft; 
• waarin Verzekerde zijn vaste werkplaats heeft. 
Reis: Verplaatsing van de Verzekerde naar een bestemming in het Buitenland van maximum 90 opeenvolgende dagen. 
Verzekerde reis: Iedere Reis waarvan 100% van de totale kostprijs van vervoer met de Kaart wordt betaald. 
Arts: Arts en/of lid van een Artsenorde die in het land waar de schade ontstaat en/of wordt behandeld, gerechtigd is om de 
geneeskunde uit te oefenen. 
Vergiftiging: Alle stoornissen die zich voordoen als gevolg van de inbreng van een stof in het lichaam van de Verzekerde, 
waarvan het gemeten gehalte aan zuivere alcohol en/of verboden stoffen hoger is dan het maximaal toegestane gehalte 
volgens de wetgeving in het land waar de schade zich voordoet. 
Lichamelijke schade: Iedere door een persoon geleden lichamelijke aantasting. 
Materiële schade: Iedere verslechtering, beschadiging, accidenteel verlies en/of vernietiging van een voorwerp of een 
stof, met inbegrip van lichamelijke aantasting van een dier. 
Ongeval: Plotselinge gebeurtenis die zich gedurende de looptijd van het contract voordoet, waarvan de oorzaak of een 
van de oorzaken extern is aan het lichaam van de Verzekerde en die bij de verzekerde Lichamelijke schade veroorzaakt. 
De volgende gebeurtenissen worden aan ongevallen gelijkgesteld indien en voor zover deze gebeurtenissen de 
Verzekerde gedurende de looptijd van het contract overkomen: 
• Aantastingen van de gezondheid die het directe en uitsluitende gevolg zijn van een verzekerd Ongeval of een poging 

om in gevaar verkerende personen of zaken te redden; 
• Inademen van gassen of dampen en het innemen van giftige of bijtende stoffen; 
• Luxaties, distorsies, spierverrekkingen en -scheuringen als gevolg van een plotselinge lichamelijke inspanning; 
• Bevriezing, zonnebrand, zonnesteek; 
• Verdrinking; 
• Miltvuur, hondsdolheid, tetanus. 
Oorlog: Al dan niet verklaard gewapend verzet van een staat tegen een andere staat, een invasie of bezetting. 
Aan oorlog worden in het bijzonder gelijkgesteld: oorlogsactiviteiten met gebruik van de krijgsmacht door ongeacht welke 
soevereine natie met economische, geografische, nationalistische, politieke, raciale, religieuze of andere doelen. 
Burgeroorlog: Gewapend verzet tussen twee of meerdere partijen van eenzelfde staat, op etnische, religieuze of 
ideologische gronden. 
Aan een burgeroorlog worden in het bijzonder gelijkgesteld: een gewapende opstand, een revolutie, een volksopstand, 
een staatsgreep, de gevolgen van een krijgswet, door een regering of plaatselijke autoriteiten gelaste sluiting van grenzen. 
Terrorisme: De volgende daden die in het Buitenland en/of in het land van reisbestemming bij terugkeer sluiting van de 
luchthaven(s) en/of van het luchtruim en/of van de terminal en/of van het station tot gevolg hebben, worden beschouwd als 
daden van terrorisme: 
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• Daadwerkelijk gebruik of dreiging van gebruik van kracht of geweld met schade, verwondingen, ongelukken of onrust 
als doel of als gevolg; 

• Het plegen van een daad met gevaar voor mensenlevens of eigendommen tegen een persoon, eigendom of regering, 
met als al dan niet te kennen gegeven doelstelling het nastreven van economische, etnische, nationalistische, politieke, 
raciale of religieuze belangen, ongeacht of deze belangen al dan niet worden verklaard; 

• Door de bevoegde regering als terrorisme gekenmerkte of erkende daad. 
De volgende daden worden niet als daden van terrorisme beschouwd: 
• Daden van oproer, stakingen, volksopstanden, revoluties en aanvallen waarbij kernwapens, biologische of chemische 

wapens worden gebruikt; 
• Diefstal of andere misdaden die voornamelijk worden gepleegd met het oog op persoonlijk gewin en daden die 

voornamelijk worden gepleegd vanwege vroegere persoonlijke relaties tussen de dader(s) en het slachtoffer (de 
slachtoffers). 

Ziekenhuis: Een instelling die in het land waar de schade ontstaat of wordt behandeld, door het Ministerie van 
Volksgezondheid wordt erkend en die is belast met de medische behandeling van zieken en verongelukte personen, met 
uitzondering van de volgende instellingen: sanatoria voor preventieve behandeling, sanatoria, psychiatrische instellingen 
en revalidatiecentra, rusthuizen en andere instellingen van hetzelfde soort. 
Ziekenhuisopname: Verblijf in een Ziekenhuis dat nodig is voor de medische behandeling van een Ziekte of Ongeval, met 
inbegrip van de verblijfskosten. 
Huurwagen: Motorvoertuigen met ten minste vier wielen (inclusief campers en vrachtwagens) die worden gebruikt voor 
het particuliere vervoer van personen of voorwerpen, gedurende een periode van ten hoogste 90 dagen, met uitzondering 
van lease-auto’s en rental-cars. 
 
2. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Voorwerp van de overeenkomst: De onderhavige overeenkomst biedt de Verzekerde in het kader van deze Algemene 
Voorwaarden de in de Bijzondere Voorwaarden genoemde dekking en vergoeding, wanneer hij reist als passagier met een 
van de hierna genoemde openbaar-vervoermiddelen: vliegtuig, trein, boot of bus, indien en voorzover 100% van de totale 
kostprijs van vervoer vóór vertrek met de Kaart zijn betaald. 
De dekking geldt ook voor reizen die met een huurwagen worden gemaakt. 
De heen- of terugreis naar/van een instapplaats met het doel de Verzekerde reis te maken, is eveneens verzekerd, ook 
indien deze reis niet met de kaart is betaald. 
 
Verzekerde risico’s: Indien er een ongeval plaatsvindt terwijl van de bovengenoemde openbaar-vervoermiddelen gebruik 
wordt gemaakt, zijn Verzekerden bij overlijden of blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid verzekerd, indien en voor 
zover er sprake is van een invaliditeit van ten minste 25%, berekend op basis van de Officiële Belgische Schaal ter 
Bepaling van de Graad van Invaliditeit (BOBI) die op de dag van het Ongeval van kracht is. 
 
1. Overlijden ten gevolge van een ongeval 
Indien de Verzekerde binnen twee jaar na het verzekerde Ongeval uitsluitend ten gevolge van dit ongeval komt te 
overlijden, wordt de in de Bijzondere Voorwaarden genoemde vergoeding aan de begunstigden uitgekeerd. 
Indien de Verzekeraar ten minste zes maanden na het Ongeval na controle van alle beschikbare bewijzen en 
bewijsstukken gegronde reden heeft om te veronderstellen dat het een verzekerde schade betreft, wordt de verdwijning 
van de Verzekerde beschouwd als een gebeurtenis op basis waarvan een beroep kan worden gedaan op de dekking van 
de onderhavige overeenkomst. 
Indien na uitkering komt vast te staan dat de Verzekerde nog in leven is, worden alle bedragen die door de Verzekeraar 
als schadevergoeding zijn uitgekeerd, door de begunstigde(n) aan haar terugbetaald. 
Vergoedingen wegens overlijden en blijvende invaliditeit kunnen niet gelijktijdig voor eenzelfde persoon worden 
uitgekeerd. 
 
2. Blijvende invaliditeit ten gevolge van een Ongeval 
Wanneer de Verzekerde slachtoffer is van een verzekerd Ongeval en er medisch wordt vastgesteld dat er sprake is van 
blijvende invaliditeit, keert de Verzekeraar het kapitaal uit dat berekend is op basis van het bedrag dat in de Bijzondere 
Voorwaarden is vastgesteld, vermenigvuldigd met het invaliditeitspercentage dat is vastgesteld volgens de Officiële 
Belgische Schaal ter Bepaling van de Graad van Invaliditeit (BOBI) die op de dag van het Ongeval van kracht is, met een 
maximale invaliditeitsgraad van 100%. Wanneer er sprake is van een invaliditeitsgraad van ten minste 66%, wordt de 
invaliditeit als volledig beschouwd en voor 100% vergoed.  
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Letsel aan reeds invalide of functioneel verloren gegane ledematen of organen wordt slechts vergoed op basis van het 
verschil tussen de toestand vóór het Ongeval en de toestand daarna. De waardering van letsel aan een ledemaat of een 
orgaan kan niet worden verhoogd op basis van reeds bestaande invaliditeit van een ander ledemaat of orgaan. 
Indien de gevolgen van een ongeval erger worden door invaliditeit, ziekte, oorzaken of omstandigheden die geen verband 
houden met het ongeval, kan de vergoeding niet hoger zijn dat die welke verschuldigd zou zijn indien het slachtoffer 
tijdens het ongeval volledig gezond zou zijn geweest. 
De vergoeding wordt verleend op basis van de conclusies van de door de Verzekeraar aangewezen controle-Arts of, 
indien er geen controle-Arts is aangewezen, op basis van de ingediende medische verklaringen. 
Indien de consolidatie niet binnen 12 maanden na het ongeval wordt bereikt, kan de Verzekeraar op verzoek van de 
verzekerde een voorschot uitkeren van ten hoogste de helft van de minimum vergoeding die hem op de dag van 
consolidatie kan worden uitgekeerd. 
Vergoedingen wegens overlijden en blijvende invaliditeit kunnen niet gelijktijdig voor eenzelfde persoon worden 
uitgekeerd. 
 
3. Repatriëring van het lichaam na overlijden door een Ongeval 
De Verzekeraar vergoedt de kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot van de verzekerde naar een kerkhof in het 
land van zijn vroegere woonplaats of zijn vaste verblijfplaats, met inbegrip van de kosten van de post-mortem behandeling, 
balseming en de voor repatriëring benodigde douanekosten. De kosten van de rouwdienst en de teraardebestelling 
worden niet vergoed. 
De Verzekeraar zorgt niet voor de organisatie van de repatriëring. 
 
4. Kosten van onderzoek en redding 
De Verzekeraar vergoedt, tot ten hoogste het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde bedrag, de aangetoonde kosten 
van redding en/of onderzoek indien de Verzekerde ten gevolge van Lichamelijk letsel zich niet meer kan bewegen. 
 
Leeftijdsgrens: De maximale leeftijd van de Verzekerde bij het sluiten van de overeenkomst is 70 jaar. De dekking loopt 
van rechtswege af op de dag van de 75e verjaardag van de Verzekerde. 
 
Begunstigden bij overlijden: De Verzekerde kan per brief aan de Verzekeraar een andere begunstigde aanwijzen. 
Bij overlijden van de Verzekerde zijn de begunstigden:  
• de aangewezen begunstige, bij ontbreken daarvan 
• de echtgenoot van de Verzekerde, indien en voorzover zij niet van tafel en bed waren gescheiden, bij ontbreken 

daarvan 
• de Partner van de Verzekerde, bij ontbreken daarvan 
• de kinderen van Verzekerde, bij ontbreken daarvan 
• de kleinkinderen van de Verzekerde, bij ontbreken daarvan 
• de ouders van de Verzekerde, bij ontbreken daarvan 
• de broers en zusters van de Verzekerde, bij ontbreken daarvan 
• de rechthebbenden van de Verzekerde, met uitzondering van de staat.  
 
Schuldeisers, met inbegrip van de belastingdienst kunnen geen aanspraak maken op de vergoeding. 
 
Luchtvaartrisico: De Verzekering strekt zich uit tot het gebruik, als passagier, van een voor personenvervoer erkend 
vliegtuig of helikopter, indien en voorzover de Verzekerde geen deel uitmaakt van de bemanning en tijdens de vlucht geen 
beroeps- of andere activiteit in verband met het toestel of de eigenlijke vlucht uitoefent. 
 
Uitsluitingen 
De voorwaarden zijn niet van toepassing in volgende gevallen: 

- Oorlog, Burgeroorlog. 
De Verzekerde behoudt echter het recht op de waarborg gedurende 14 kalenderdagen vanaf het begin van 
de vijandigheden wanneer hij in het Buitenland door dergelijke gebeurtenissen wordt verrast en in zoverre 
hij er niet actief aan deelneemt. 

- Opzet en/of uitlokking en/of klaarblijkelijk roekeloze daad, tenzij het gaat om een verantwoorde poging tot 
redding van mensen en/of dieren en/of goederen. 

- Intoxicatie. 
- Zelfmoord of poging tot zelfmoord. 
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- Atoomreacties en/of radioactiviteit en/of ioniserende straling, behalve opgelopen tijdens een medisch 
vereiste behandeling ingevolge een gedekte schade. 

- Sporten, inclusief trainingen, beoefend ten professionelen titel of uit hoofde van een bezoldigd contract, 
alsook volgende sporten beoefend als onbezoldigd liefhebber: luchtsporten met uitzondering van 
ballonvaren. 

- Alpinisme, bergbeklimmen, wandelen buiten begaanbare en/of officieel aangeduide paden. 
- Jacht op grof wild. 
- Skischansspringen, alpineski en/of snowboard en/of langlauf, allen beoefend buiten begaanbare en/of 

officieel aangeduide pistes. 
- Speleologie, rafting, canyoning, bungee jumping, diepzeeduiken. 
- Martiale sporten. 
- Competitie met gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van toeristische rally’s waarvoor geen enkele 

tijd en/of snelheidsnorm wordt opgelegd. 
- Deelname en/of training en/of voorbereidende proeven aan snelheidswedstrijden. 
- Weddenschappen en/of uitdagingen - twisten en/of vechtpartijen behalve bij wettige zelfverdediging (een 

procesverbaal van de autoriteiten zal als bewijs dienen). 
- Onlusten en maatregelen ter bestrijding ervan, tenzij Verzekeringsnemer en/of Verzekerde en/of begunstigde 

bewijst/bewijzen dat de Verzekerde er niet actief heeft aan deelgenomen. 
 
Vergoeding 
De vergoedingen worden vastgesteld op basis van de medische en feitelijke gegevens waarover de Verzekeraar beschikt. 
De Verzekerde en/of Begunstigde(n) heeft/hebben het recht om al dan niet akkoord te gaan met de vastgestelde 
bedragen. Indien zij niet akkoord gaan, dienen zij de Verzekeraar binnen 90 kalenderdagen na ontvangst van het bericht 
per aangetekend schrijven van de bezwaren in kennis te stellen. 
Schadevergoedingen worden na aanvaarding door de Verzekerde en/of Begunstigde(n) renteloos uitgekeerd. Indien de 
Verzekeraar niet akkoord gaat, vervallen verzoeken tot vergoeding drie jaar na het bericht. 
 
3. SCHADEMELDING 
a) Verzekeringnemer en/of de Verzekerde dient een schade zo spoedig mogelijk met de aan hem ter beschikking gestelde 
formulieren bij de Verzekeraar te melden. De Verzekeraar dient onverwijld in kennis te worden gesteld van een dodelijk 
Ongeval. 
b) De Verzekerde dient onverwijld alle benodigde gegevens aan de Verzekeraar te verstrekken en de vragen te 
beantwoorden die hem worden gesteld ter bepaling van de omstandigheden en vaststelling van de omvang van de 
schade. 
c) De Verzekerde dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om de schade te voorkomen en de 
omstandigheden ervan te verzachten. 
 
Indien de Verzekerde niet aan een van zijn onder a), b) of c) genoemde verplichtingen voldoet en daaruit een schade voor 
de Verzekeraar voortvloeit, heeft laatstgenoemde het recht om te vorderen dat de door haar uit te keren vergoeding wordt 
verminderd met het bedrag van de door haar geleden schade. 
De Verzekeraar kan dekking weigeren indien de Verzekerde, met opzet tot misleiding, niet aan zijn onder a), b) en c) 
genoemde verplichtingen heeft voldaan. 
 
4. VERGOEDINGSLIMIET 
Het hierboven omschreven verzekerde Kapitaal is de maximale vergoeding die op basis van deze polis per verzekerde 
persoon per verzekerde schade wordt uitgekeerd, ongeacht het aantal kaarten dat werd gebruikt. Voor een en dezelfde 
gebeurtenis bedraagt de maximale vergoeding op basis van deze overeenkomst ten hoogste 5 miljoen euro. 
 
REISONGEVAL BIJ OVERLIJDEN -     € 125.000 
REISONGEVAL BLIJVENDE INVALIDITEIT -    € 125.000 
REPATRIERING VAN LICHAMELIJK OVERSCHOT NA  
OVERLIJDEN DOOR ONGEVAL, ONDERZOEK EN REDDINGSKOSTEN - € 30.000 
VERGOEDINGSLIMIET PER VERZEKERDE -    € 155.000 
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5. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Territoriale uitgestrektheid van de waarborgen: De hele wereld. 
Expertise / betaling van de vergoeding: De Verzekeraar kan een expert of een enquêteur sturen om de 
omstandigheden van het schadegeval te beoordelen en het bedrag van de vergoeding te evalueren. 
Aanvangsdatum van de waarborgen: De waarborgen van dit contract starten op de datum waarop de Verzekerde kaart 
van kracht wordt. 
Einde van de dekking: De waarborg wordt onmiddellijk van rechtswege opgeheven indien de kaart niet wordt vernieuwd 
of wordt opgezegd of bij afloop van dit verzekeringscontract bij opzegging van het verzekeringscontract dat de 
verzekeringsnemer met de verzekeraar heeft afgesloten. 
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