AANKOOPGARANTIE gekoppeld aan de MasterCard Gold Card
VERZEKERINGSCERTIFICAAT
6.000 EUR
- in het geval van gekwalificeerde diefstal: de
aankoopprijs van het gestolen goed;
- in het geval van accidentele schade veroorzaakt
aan het verzekerd 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 dit
goed.

Hoofdstuk 1. DEFINITIES
Verzekerde: Ieder natuurlijk persoon die titularis is van
een verzekerde kredietkaart en van wie de naam op deze
kaart is gedrukt.
Verzekeringsnemer: Fortis Bank nv, Warandeberg 3, B1000 Brussel, BTW BE 0403.199.702,
RPR Brussel.
Verzekerde kredietkaart: geldige “BNP PARIBAS FORTIS
VISA/MASTERCARD GOLD” kaart, uitgereikt door de
verzekeringsnemer.
Verzekeraar: AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan, 53, B1000 Brussel, BTW BE 0404.494.849,
RPR Brussel.
Familie: de echtgenoot of samenwonende partner van de
verzekerde en hun kinderen tot 25 jaar
Derde: ieder ander persoon dan de verzekerde en zijn
echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner en hun
afstammelingen of voorouders.
Verzekerd goed: elk nieuw roerend goed bestemd voor
privé-gebruik en dat betaald is met de verzekerde
kredietkaart tijdens de duur van onderhavige polis, met
uitsluiting van bederfelijke waren, dranken, levende
dieren, planten, contanten, deviezen, reischeques,
vervoerdocumenten of om het even welke verhandelbare
waardepapieren, juwelen of edelstenen, bont,
kunstwerken, goud- of zilversmeedwerk, motorvoertuigen,
mobiele telefoons, via het Internet gedownloade
elektronische gegevens, goederen die gebruikt worden in
een professionele of industriële context, goederen die
aangekocht worden via veilingsites, farmaceutische of
para-farmaceutische producten, optische of medische
apparatuur, elk goed dat op maat gemaakt is en
tweedehandse goederen.
Schadegeval: het zich voordoen van een gebeurtenis die
gedekt is door 1 van de waarborgen beschreven in
hoofdstuk 2.

De dekking is verworven in de mate waarin de
gekwalificeerde diefstal of de accidentele schade
voorvalt binnen de 120 dagen na de datum van
aankoop of levering.
Zal beschouwd worden als 1 en hetzelfde
schadegeval, de gekwalificeerde diefstal of de
accidentele schade aan een geheel van
verzekerde goederen.

Hoofdstuk 2. WAARBORGEN
2.1.1.

2.1.2.

Definities eigen aan de waarborg:
- Accidentele schade: elke vorm van vernietiging,
gedeeltelijke of gehele beschadiging van een
gekocht goed door een onvoorziene, externe en
plotse gebeurtenis.
- Agressie: elke vorm van fysisch of psychologisch
geweld door een derde met de bedoeling het
verzekerde goed te ontvreemden.
- Inbraak: het forceren, beschadigen of
vernietigen van een afsluitingsmechanisme.
- Geheel: als het verzekerd goed deel uitmaakt
van een geheel en wanneer blijkt dat dit
tengevolge van een schadegeval individueel
onbruikbaar of onvervangbaar is, dan strekt de
dekking zich uit over het geheel.
- Gekwalificeerde diefstal: diefstal met inbraak
of agressie.
Voorwerp van de waarborg
Deze waarborg neemt ten laste binnen de
grenzen voorzien voor deze waarborg:

2.1.3.

Verzekerd bedrag
De tussenkomst van de verzekeraar is voor deze
waarborg beperkt tot 3.000 EUR per schadegeval
en maximum twee schadegevallen per
kalenderjaar.

2.1.4.

Vrijstelling:
Een vrijstelling van 75 EUR per schadegeval is van
toepassing.

2.1.5.

Uitsluitingen:
Er is geen tussenkomst van de verzekeraar in
geval van:
- normale slijtage of geleidelijke aftakeling van
het verzekerd goed door erosie, corrosie,
vochtigheid of de invloed van koude of warmte op
dit goed;
- een gebrek eigen aan het verzekerd goed;
- het niet opvolgen van de gebruiks- of
onderhoudsaanwijzingen aanbevolen door de
fabrikant of de verdeler van het goed;
- het verlies of de verdwijning van het verzekerd
goed;
- accidentele schade aan het verzekerd goed door
huisdieren waarvan de verzekerde eigenaar of
bewaker is op het ogenblik van het schadegeval;
- schade veroorzaakt tijdens het transport of
tijdens manipulaties door de verkoper;
- diefstal van een verzekerd goed achtergelaten in
een onbemand voertuig;

Hoofdstuk 3. ALGEMENE UITSLUITINGEN
Er is geen tussenkomst van de verzekeraar voor
de schade die direct of indirect voortvloeit uit de
volgende gebeurtenissen:
- oorlog of burgeroorlog;
- oproer, burgerlijke onlusten of collectieve
gewelddaden met politieke, ideologische of
sociale ondergrond, al dan niet gepaard gaand
met opstand tegen de overheid of tegen eender
welke gevestigde macht, indien de verzekerde er
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actief aan deelneemt;
- opeising onder al zijn vormen;
- kernsplitsing, of -fusie, radioactiviteit of
ioniserende stralingen met uitzondering van de
medische bestralingen;
- een structuurwijziging van de atoomkern
- natuurgeweld;
- opzet, fraude of collusie van de verzekerde, zijn
echtgenoot of zijn partner, hun aanverwanten in
rechte lijn of bloedverwanten in de zijlijn of door
leden van zijn familie.

Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel
www.ombudsman.as

HOOFDSTUK 5. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
5.1.

Aanvang van de verzekering
De waarborgen vangen aan op de datum van
ontvangst door de titularis van de verzekerde
kaart, maar ten vroegste op de aanvangsdatum
van de verzekeringsovereenkomst die de
verzekeringsnemer onderschreven heeft bij de
verzekeraar tot dekking van de in onderhavige
polis vermelde waarborgen.
De verzekerde goederen of reizen die betaald zijn
vóór de aanvangsdatum van voornoemde
verzekeringsovereenkomst zijn niet verzekerd
(zelfs indien het schadegeval zich voordoet na
deze datum).

5.2.

Einde van de verzekering:
De verzekering komt ten einde, zelfs voor de
reeds betaalde goederen, in geval van:
- niet-hernieuwing van de verzekerde
kredietkaart;
- opzeg van de verzekerde kredietkaart;
- het einde van de verzekeringsovereenkomst,
voor welke reden ook, afgesloten tussen de
verzekeringsnemer en de verzekeraar tot dekking
van de in onderhavige polis vermelde
waarborgen.

5.3.

Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden:
Op voorwaarde dat de verzekerden minstens 30
dagen op voorhand worden geïnformeerd, kunnen
de verzekeraar en verzekeringsnemer gezamenlijk
beslissen om de bijdrage(voet), de voorwaarden of
de waarborgen van de verzekering te wijzigen.
De verzekerde kan binnen de 30 dagen na deze
kennisgeving van een wijziging, bij niet-akkoord
zijn verzekerde kredietkaart inleveren.
Bij ontstentenis van een kennisgeving worden de
nieuwe voorwaarden beschouwd als
geaccepteerd.
De inlevering van de verzekerde kredietkaart kan
echter nooit aanleiding geven tot enige
terugbetaling van een bijdrage.

5.4.

Verjaring:
Elke actie die voortvloeit uit dit contract verjaart
na 3 jaar. Deze termijn vangt aan op datum van
het zich voordoen van de gebeurtenis die
aanleiding geeft tot deze actie.

5.5.

Verhaal en subrogatie van de verzekeraar:
De verzekeraar behoudt zich het recht voor om
alle ten onrechte betaalde vergoedingen terug te
vorderen van de verzekerde en is gesubrogeerd
ten belope van het bedrag van de uitbetaalde
vergoeding in alle rechten van de verzekerde ten
opzichte van de aansprakelijke derden.

5.6.

Toepassingsgebied:
De dekking is geldig over de ganse wereld.

5.7.

Terrorisme:
Lidmaatschap van TRIP:
De verzekering dekt in bepaalde gevallen daden
van terrorisme. De verzekeringsonderneming is
hiertoe lid van de VZW TRIP, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel,
de Meeûssquare 29. Overeenkomstig de wet van 1

Hoofdstuk 4. VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE
4.1

4.2

Voor alle waarborgen
De verzekerde dient een volledig ingevuld en ondertekend
schadeaangifteformulier (afgeleverd op eenvoudige aanvraag
door de verzekeraar) aan de verzekeraar te bezorgen en dit
ten laatste binnen de 8 kalenderdagen. Deze termijn vangt
aan op de dag van de schade.
De verzekeraar behoudt zich het recht voor om elk document
te vragen aan de verzekerde dat van enig nut kan zijn bij de
vaststelling en beoordeling van het schadegeval en evaluatie
van de schadevergoeding. De verzekerde dient de richtlijnen
van de verzekeraar te volgen en alle door haar
voorgeschreven stappen te ondernemen.
Voor de waarborg ‘Aankoopgarantie’
In alle gevallen dient de verzekerde de verzekeraar te
voorzien van volgende documenten:
- de originele aankoopfactuur, het kasticket of leveringsbon
van het aangekochte goed met vermelding van de
aankoopdatum alsook de specificaties van het gekochte goed;
- het bewijs van betaling van het goed met de verzekerde
kredietkaart;
- een kopie van de maandelijkse afrekening van de
verzekerde kredietkaart met vermelding van de betaling van
het gekochte goed.
In geval van herstelling van het aangekochte goed dient de
verzekerde eveneens een bestek of offerte van een officiële
hersteller te bezorgen aan de verzekeraar.

4.3

Sancties
In geval dat de verzekerde de verplichtingen van dit
hoofdstuk niet nakomt, kan de verzekeraar zijn
verplichtingen verminderen ten belope van het nadeel dat hij
heeft geleden.
De verzekeraar kan zijn dekking weigeren indien de
verzekerde met frauduleus opzet de verplichtingen van dit
hoofdstuk niet nakomt.
WAT TE DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL?
Teleclaims tijdens kantooruren : 02/664.45.25
E-mail: goldcardinsurance@aginsurance.be
Fax: 02/664.40.73
Indien u vragen of opmerkingen heeft met
betrekking tot uw contract of een schadegeval,
aarzel dan niet om contact op te nemen met uw
kantoor of met onze diensten. Zij zullen alles in
het werk stellen om u te helpen.
Blijft uw probleem onopgelost dan kan u zich
schriftelijk wenden tot:
AG Insurance nv
Ombudsdienst
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@aginsurance.be
Indien de oplossing die de
verzekeringsmaatschappij voorstelt geen
voldoening schenkt, kan u, onverminderd het
verhaal in rechte, het geschil voorleggen aan:
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april 2007 betreffende de verzekering tegen
schade veroorzaakt door terrorisme, wordt de
uitvoering van alle verbintenissen van alle
verzekeringsondernemingen die lid zijn van de
VZW, beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar
voor de schade veroorzaakt door alle
gebeurtenissen erkend als terrorisme
voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag
wordt elk jaar aangepast op 1 januari volgens de
ontwikkeling van het indexcijfer der
consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer
van december 2005. Ingeval van wettelijke of
reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal
het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing
zijn vanaf de eerstvolgende vervaldag na de
wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een
andere overgangsregeling voorziet.
Indien het totaal van de berekende of geraamde
schadevergoedingen groter is dan het bedrag
genoemd in de vorige alinea, wordt een
evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren
schadevergoedingen worden beperkt ten belope
van de verhouding van het bedrag genoemd in de
vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor
dat kalenderjaar ten opzichte van de uit te keren
schadevergoedingen toegerekend aan dat
kalenderjaar.

5.8.

Uitbetalingsregeling
Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april
2007, beslist het Comité of een gebeurtenis
beantwoordt aan de definitie van terrorisme.
Opdat het bedrag genoemd in de paragraaf
"Lidmaatschap van TRIP" niet zou worden
overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste zes
maanden na de gebeurtenis, het percentage van
de schadevergoeding dat door de
verzekeringsondernemingen die lid zijn van de
VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden
vergoed. Het Comité kan dit percentage herzien.
Te beslissing omtrent het uit te betalen
percentage van schadevergoeding.
De verzekerde of de begunstigde kan tegenover de
verzekeringsonderneming pas aanspraak maken
op de schadevergoeding nadat het Comité het
percentage heeft vastgesteld. De
verzekeringsonderneming betaalt het verzekerde
bedrag uit overeenkomstig het percentage
vastgesteld door het Comité. In afwijking van het
voorgaande zal de verzekeringsonderneming,
indien bij koninklijk besluit een ander percentage
wordt vastgelegd, overeenkomstig dit percentage
uitbetalen.
Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de
verlaging van de schadevergoeding niet gelden
voor de reeds uitgekeerde schadevergoedingen,
noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen
waarvoor de verzekeringsonderneming reeds een
beslissing aan de verzekerde of de begunstigde
heeft meegedeeld. Indien het Comité het
percentage verhoogt, geldt de verhoging van de
schadevergoeding voor alle aangegeven
schadegevallen voortvloeiend uit de gebeurtenis
erkend als terrorisme. Indien het Comité vaststelt
dat het bedrag genoemd in de paragraaf
"Lidmaatschap van TRIP", onvoldoende is voor het
vergoeden van alle geleden schade of over
onvoldoende elementen beschikt om te oordelen
of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan
personen bij voorrang vergoed. De morele
schadevergoeding wordt na alle andere
schadevergoedingen vergoed.
Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de
tijd van de uitvoering van de verbintenissen van
de verzekeringsonderneming, bepaald in een
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koninklijk besluit, zal van toepassing zijn
overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat
koninklijk besluit.
Behandeling van de persoonlijke gegevens:
De verzekerde gaat akkoord met de registratie en
de verwerking van zijn persoonsgegevens door AG
Insurance n.v., die de verantwoordelijke is voor
de verwerking, met het oog op het beheer van de
relaties die uit deze verzekering voortvloeien, het
voorkomen van misbruiken en fraude, de opmaak
van statistieken en testen en de commerciële
prospectie inzake producten gepromoot door de
vennootschappen van de financiële groepen
waarvan AG Insurance n.v. deel uitmaakt.
De verzekerde gaat akkoord met de uitwisseling
van die gegevens tussen AG Insurance n.v. en de
vennootschappen van de groep, waarvan AG
Insurance n.v. deel uitmaakt, alsook met de
mededeling ervan aan andere derden wanneer de
uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dit
vereist of in geval van wettig belang.
De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt
tot de personen die ze nodig hebben voor de
uitoefening van hun taken.
De weigering van de betrokkene om bepaalde
persoonsgegevens mee te delen waar AG
Insurance n.v. om vraagt, kan de aard van
contractuele relaties wijzigen beïnvloeden.
De betrokkene geeft zijn uitdrukkelijke en
bijzondere toestemming voor de verwerking door
AG Insurance n.v. van zijn persoonsgegevens die
de gezondheid betreffen, onder de
verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar
in de gezondheidszorg, alsook onder dezelfde
voorwaarden voor de verwerking door de
eventuele herverzekeraars of medeverzekeraars
gevestigd in België of het buitenland.
Indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden van
de verwerking of voor de uitvoering van de
overeenkomst, mogen dergelijke gegevens bij
andere personen ingezameld worden. De
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen,
worden verwerkt met het oog op bovenvermelde
doeleinden, met uitzondering van de commerciële
prospectie.
De verzekerde heeft het recht om zich, op verzoek
en kosteloos, te verzetten tegen het gebruik van
zijn persoonsgegevens voor direct marketing. In
de mate dat het gaat om persoonsgegevens die
hem betreffen, heeft hij een recht tot toegang en
een recht op verbetering van onjuiste gegevens.
Hiertoe dient de verzekerde een gedagtekend en
ondertekend schriftelijk verzoek te richten aan de
verzekeraar.
Briefwisseling
Elke mededeling of aanvraag in verband met deze
voorwaarden wordt geldig verzonden aan de
verzekeringnemer en de verzekeraar naar hun
respectievelijke hoofdzetel in België.
Elke kennisgeving aan de verzekerde wordt geldig
gedaan op zijn laatst bekende adres bij de
verzekeringsnemer.
Wetgeving
Dit contract is onderworpen aan de Belgische
wetgeving.
Eventuele betwistingen behoren uitsluitend tot de
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

5.11.

AANKOOPGARANTIE INTERNET gekoppeld aan de MasterCard Gold Card
VERZEKERINGSCERTIFICAAT
1.000 EUR
goed verkoopt via internet.

Hoofdstuk 1. DEFINITIES
2.1.7.

Verzekerde: Ieder natuurlijk persoon die titularis is van
een verzekerde kredietkaart en van wie de naam op deze
kaart is gedrukt.
Verzekeringsnemer: Fortis Bank nv, Warandeberg 3, B1000 Brussel, BTW BE 0403.199.702,
RPR Brussel.
Verzekerde kredietkaart: geldige “BNP PARIBAS FORTIS
VISA/MASTERCARD GOLD” kaart, uitgereikt door de
verzekeringsnemer.
Verzekeraar: AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan, 53, B1000 Brussel, BTW BE 0404.494.849,
RPR Brussel.
Familie: de echtgenoot of samenwonende partner van de
verzekerde en hun kinderen tot 25 jaar
Derde: ieder ander persoon dan de verzekerde en zijn
echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner en hun
afstammelingen of voorouders.
Verzekerd goed: elk nieuw roerend goed bestemd voor
privé-gebruik en dat betaald is met de verzekerde
kredietkaart tijdens de duur van onderhavige polis, met
uitsluiting van bederfelijke waren, dranken, levende
dieren, planten, contanten, deviezen, reischeques,
vervoerdocumenten of om het even welke verhandelbare
waardepapieren, juwelen of edelstenen, bont,
kunstwerken, goud- of zilversmeedwerk, motorvoertuigen,
mobiele telefoons, via het Internet gedownloade
elektronische gegevens, goederen die gebruikt worden in
een professionele of industriële context, goederen die
aangekocht worden via veilingsites, farmaceutische of
para-farmaceutische producten, optische of medische
apparatuur, elk goed dat op maat gemaakt is en
tweedehandse goederen.
Schadegeval: het zich voordoen van een gebeurtenis die
gedekt is door 1 van de waarborgen beschreven in
hoofdstuk 2.

a) in geval van niet-conforme levering binnen de
90 dagen na de aankoop:
- indien de verkoper de terugzending van het
verzekerde goed aanvaardt en een vervangzaak
opstuurt of de verzekerde terugbetaalt: de kosten
om het verzekerde goed terug te sturen naar de
verkoper indien deze laatste deze kosten niet ten
laste neemt;
- indien de verkoper de terugzending van het
verzekerde goed aanvaardt maar geen
vervangzaak opstuurt of de verzekerde
terugbetaalt binnen de 90 dagen na de
terugzending van het niet-conforme goed: de
kosten om het verzekerde goed terug te sturen
naar de verkoper en het bedrag van aankoop
(zonder portkosten) van het verzekerd goed;
- indien de verkoper de terugzending van het
verzekerde goed niet aanvaardt: de kosten om het
verzekerde goed terug te sturen naar de
verzekeraar en het bedrag van aankoop (zonder
portkosten) van het verzekerd goed.
Het niet-conform zijn van het geleverde goed
moet worden erkend binnen de 30 dagen volgend
op de ontvangst van het gekochte goed.
b) in geval van gebrekkige levering binnen de 90
dagen na de aankoop: de terugbetaling aan de
verzekerde van het bedrag van aankoop van het
verzekerd goed.
c) in geval van niet-levering binnen de 90 dagen
na de aankoop: de terugbetaling aan de
verzekerde van het bedrag van aankoop
(portkosten inbegrepen) van het verzekerd goed.

Hoofdstuk 2. WAARBORGEN
2.1.6.

Definities eigen aan de waarborg:
- Gebrekkige levering: het verzekerd goed is
beschadigd, gebroken of onvolledig;
- Niet-conforme levering: het gekochte en
ontvangen goed komt niet overeen met de
referentie van de constructeur of van de verdeler
die vermeld staat op de leveringsbon;
- Niet-levering: de levering van het verzekerde
goed gebeurde niet binnen de 90 kalenderdagen
volgend op de datum van aankoop;
- internetbetaling: betaling via internet met de
verzekerde kredietkaart, met of zonder gebruik
van de geheime code (PIN-code) en waarvoor de
bankrekening van de verzekerde gedebiteerd is en
het bedrag vermeld is op de afrekening van de
verzekerde kredietkaart;
- Verkoper: elke handelaar die een verzekerd
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Voorwerp van de waarborg:
Indien het verzekerde goed aangekocht en betaald
werd via internet, neemt de verzekeraar ten laste
binnen de grenzen voorzien voor deze waarborg:

2.1.8.

Verzekerd bedrag:
De tussenkomst van de verzekeraar is voor deze
waarborg beperkt tot 1.000 EUR per schadegeval,
maximaal 1.000 EUR per kalenderjaar en
maximaal twee schadegevallen per kalenderjaar.

2.1.9.

Vrijstelling:
Een vrijstelling van 50 EUR per schadegeval is van
toepassing.

2.1.10. Uitsluitingen:
Er is geen tussenkomst van de verzekeraar:
- bij niet-levering van het verzekerd goed in geval
van een staking van de post of de koeriersdienst;
- bij elk verborgen gebrek van het verzekerd goed;
- voor de indirecte gevolgen van niet-levering of
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- een verklaring met een volledige beschrijving van
het ontvangen goed en de reden waarom dit niet
voldoet aan de specificaties van het bestelde goed;
- een bewijs met de verzendingskosten indien het
goed teruggestuurd werd aan de verkoper of elk
ander document dat nuttig kan zijn voor de
verzekeraar om het schadegeval te kunnen
beoordelen.

een gebrekkige of niet-comforme levering van het
gekochte goed;
- indien er problemen zijn met de kwaliteit van
een dienst gekocht op het internet;
- bij cosmetische schade zoals krassen, vlekken of
verlies van kleur die de werking of het gebruik
van het goed niet belemmeren;
- bij niet-conforme of beschadigde goederen die
onder de waarborg van de fabrikant of verkoper
vallen;
- bij schade die reeds gedekt is door een andere
waarborg beschreven in dit hoofdstuk;
- bij schade die opzettelijk is veroorzaakt is aan
het verzekerd goed door de verzekerde of zijn
partner of familie van de verzekerde

In geval van niet-levering van het gekochte goed,
dient de verzekerde de verzekeraar te voorzien van
een verklaring van niet- levering van het
aangekochte goed.
In geval van gebrekkige levering dient de
verzekerde:
- een volledig ingevulde verklaring te bezorgen
aan de verzekeraar met een beschrijving van het
ontvangen goed en de reden waarom dit gebroken,
beschadigd of onvolledig is;
- het goed ter beschikking te houden van de
verzekeraar.

Hoofdstuk 3. ALGEMENE UITSLUITINGEN
Er is geen tussenkomst van de verzekeraar voor de
schade die direct of indirect voortvloeit uit de
volgende gebeurtenissen:
- oorlog of burgeroorlog;
- oproer, burgerlijke onlusten of collectieve
gewelddaden met politieke, ideologische of sociale
ondergrond, al dan niet gepaard gaand met
opstand tegen de overheid of tegen eender welke
gevestigde macht, indien de verzekerde er actief
aan deelneemt;
- opeising onder al zijn vormen;
- kernsplitsing, of -fusie, radioactiviteit of
ioniserende stralingen met uitzondering van de
medische bestralingen;
- een structuurwijziging van de atoomkern
- natuurgeweld;
- opzet, fraude of collusie van de verzekerde, zijn
echtgenoot of zijn partner, hun aanverwanten in
rechte lijn of bloedverwanten in de zijlijn of door
leden van zijn familie.

4.3 Sancties
In geval dat de verzekerde de verplichtingen van dit
hoofdstuk niet nakomt, kan de verzekeraar zijn
verplichtingen verminderen ten belope van het nadeel dat hij
heeft geleden.
De verzekeraar kan zijn dekking weigeren indien de
verzekerde met frauduleus opzet de verplichtingen van dit
hoofdstuk niet nakomt. hoofdstuk niet nakomt.
WAT TE DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL?
Teleclaims tijdens kantooruren : 02/664.45.25
E-mail: goldcardinsurance@aginsurance.be
Fax: 02/664.40.73
Indien u vragen of opmerkingen heeft met
betrekking tot uw contract of een schadegeval,
aarzel dan niet om contact op te nemen met uw
kantoor of met onze diensten. Zij zullen alles in
het werk stellen om u te helpen.

Hoofdstuk 4. VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE
4.1 Voor alle waarborgen
De verzekerde dient een volledig ingevuld en
ondertekend schadeaangifteformulier (afgeleverd
op eenvoudige aanvraag door de verzekeraar) aan
de verzekeraar te bezorgen en dit ten laatste
binnen de 8 kalenderdagen. Deze termijn vangt
aan op de dag van de schade.
De verzekeraar behoudt zich het recht voor om elk
document te vragen aan de verzekerde dat van
enig nut kan zijn bij de vaststelling en beoordeling
van het schadegeval en evaluatie van de
schadevergoeding. De verzekerde dient de
richtlijnen van de verzekeraar te volgen en alle
door haar voorgeschreven stappen te ondernemen.

Blijft uw probleem onopgelost dan kan u zich
schriftelijk wenden tot:
AG Insurance nv
Ombudsdienst
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@aginsurance.be
Indien de oplossing die de
verzekeringsmaatschappij voorstelt geen
voldoening schenkt, kan u, onverminderd het
verhaal in rechte, het geschil voorleggen aan:
Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel
www.ombudsman.as

4.2 Voor de waarborg ‘Aankoopgarantie Internet’
In alle gevallen dient de verzekerde aan de
verzekeraar volgende documenten te
overhandigen:
- de originele aankoopfactuur of de leveringsbon of
e-mail van de verkoper met vermelding van de
aankoopdatum en beschrijving van het
aangekochte goed;
- bewijs van betaling van het goed met de
verzekerde kredietkaart;
- een bewijs van levering van het gekochte goed
zoals de leveringsbon van een private
koeriersdienst of het ontvangstbewijs indien de
levering via de post is verlopen.

HOOFDSTUK 5. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
5.1.

In geval van een niet-conforme levering dient de
verzekerde aan de verzekeraar te overhandigen:
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Aanvang van de verzekering
De waarborgen vangen aan op de datum van
ontvangst door de titularis van de verzekerde
kaart, maar ten vroegste op de aanvangsdatum
van de verzekeringsovereenkomst die de
verzekeringsnemer onderschreven heeft bij de
verzekeraar tot dekking van de in onderhavige
polis vermelde waarborgen.
De verzekerde goederen of reizen die betaald zijn
vóór de aanvangsdatum van voornoemde

genoemd in de vorige alinea, wordt een
evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren
schadevergoedingen worden beperkt ten belope
van de verhouding van het bedrag genoemd in de
vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor
dat kalenderjaar ten opzichte van de uit te keren
schadevergoedingen toegerekend aan dat
kalenderjaar.

verzekeringsovereenkomst zijn niet verzekerd
(zelfs indien het schadegeval zich voordoet na
deze datum).
5.2. Einde van de verzekering:
De verzekering komt ten einde, zelfs voor de reeds
betaalde goederen, in geval van:
- niet-hernieuwing van de verzekerde
kredietkaart;
- opzeg van de verzekerde kredietkaart;
- het einde van de verzekeringsovereenkomst,
voor welke reden ook, afgesloten tussen de
verzekeringsnemer en de verzekeraar tot dekking
van de in onderhavige polis vermelde
waarborgen.
5.3.

Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden:
Op voorwaarde dat de verzekerden minstens 30
dagen op voorhand worden geïnformeerd, kunnen
de verzekeraar en verzekeringsnemer gezamenlijk
beslissen om de bijdrage(voet), de voorwaarden of
de waarborgen van de verzekering te wijzigen.
De verzekerde kan binnen de 30 dagen na deze
kennisgeving van een wijziging, bij niet-akkoord
zijn verzekerde kredietkaart inleveren.
Bij ontstentenis van een kennisgeving worden de
nieuwe voorwaarden beschouwd als
geaccepteerd.
De inlevering van de verzekerde kredietkaart kan
echter nooit aanleiding geven tot enige
terugbetaling van een bijdrage.

5.4.

Verjaring:
Elke actie die voortvloeit uit dit contract verjaart
na 3 jaar. Deze termijn vangt aan op datum van
het zich voordoen van de gebeurtenis die
aanleiding geeft tot deze actie.

5.5.

Verhaal en subrogatie van de verzekeraar:
De verzekeraar behoudt zich het recht voor om
alle ten onrechte betaalde vergoedingen terug te
vorderen van de verzekerde en is gesubrogeerd
ten belope van het bedrag van de uitbetaalde
vergoeding in alle rechten van de verzekerde ten
opzichte van de aansprakelijke derden.

5.6.

Toepassingsgebied:
De dekking is geldig over de ganse wereld.

5.7.

Terrorisme:
Lidmaatschap van TRIP:
De verzekering dekt in bepaalde gevallen daden
van terrorisme. De verzekeringsonderneming is
hiertoe lid van de VZW TRIP, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel,
de Meeûssquare 29. Overeenkomstig de wet van 1
april 2007 betreffende de verzekering tegen
schade veroorzaakt door terrorisme, wordt de
uitvoering van alle verbintenissen van alle
verzekeringsondernemingen die lid zijn van de
VZW, beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar
voor de schade veroorzaakt door alle
gebeurtenissen erkend als terrorisme
voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag
wordt elk jaar aangepast op 1 januari volgens de
ontwikkeling van het indexcijfer der
consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer
van december 2005. Ingeval van wettelijke of
reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal
het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing
zijn vanaf de eerstvolgende vervaldag na de
wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een
andere overgangsregeling voorziet.
Indien het totaal van de berekende of geraamde
schadevergoedingen groter is dan het bedrag
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Uitbetalingsregeling
Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april
2007, beslist het Comité of een gebeurtenis
beantwoordt aan de definitie van terrorisme.
Opdat het bedrag genoemd in de paragraaf
"Lidmaatschap van TRIP" niet zou worden
overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste zes
maanden na de gebeurtenis, het percentage van
de schadevergoeding dat door de
verzekeringsondernemingen die lid zijn van de
VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden
vergoed. Het Comité kan dit percentage herzien.
Te beslissing omtrent het uit te betalen
percentage van schadevergoeding.
De verzekerde of de begunstigde kan tegenover de
verzekeringsonderneming pas aanspraak maken
op de schadevergoeding nadat het Comité het
percentage heeft vastgesteld. De
verzekeringsonderneming betaalt het verzekerde
bedrag uit overeenkomstig het percentage
vastgesteld door het Comité. In afwijking van het
voorgaande zal de verzekeringsonderneming,
indien bij koninklijk besluit een ander percentage
wordt vastgelegd, overeenkomstig dit percentage
uitbetalen.
Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de
verlaging van de schadevergoeding niet gelden
voor de reeds uitgekeerde schadevergoedingen,
noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen
waarvoor de verzekeringsonderneming reeds een
beslissing aan de verzekerde of de begunstigde
heeft meegedeeld. Indien het Comité het
percentage verhoogt, geldt de verhoging van de
schadevergoeding voor alle aangegeven
schadegevallen voortvloeiend uit de gebeurtenis
erkend als terrorisme. Indien het Comité vaststelt
dat het bedrag genoemd in de paragraaf
"Lidmaatschap van TRIP", onvoldoende is voor het
vergoeden van alle geleden schade of over
onvoldoende elementen beschikt om te oordelen
of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan
personen bij voorrang vergoed. De morele
schadevergoeding wordt na alle andere
schadevergoedingen vergoed.
Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de
tijd van de uitvoering van de verbintenissen van
de verzekeringsonderneming, bepaald in een
koninklijk besluit, zal van toepassing zijn
overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat
koninklijk besluit.
5.8.
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Behandeling van de persoonlijke gegevens:
De verzekerde gaat akkoord met de registratie en
de verwerking van zijn persoonsgegevens door AG
Insurance n.v., die de verantwoordelijke is voor
de verwerking, met het oog op het beheer van de
relaties die uit deze verzekering voortvloeien, het
voorkomen van misbruiken en fraude, de opmaak
van statistieken en testen en de commerciële
prospectie inzake producten gepromoot door de
vennootschappen van de financiële groepen
waarvan AG Insurance n.v. deel uitmaakt.
De verzekerde gaat akkoord met de uitwisseling
van die gegevens tussen AG Insurance n.v. en de
vennootschappen van de groep, waarvan AG
Insurance n.v. deel uitmaakt, alsook met de

mededeling ervan aan andere derden wanneer de
uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dit
vereist of in geval van wettig belang.
De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt
tot de personen die ze nodig hebben voor de
uitoefening van hun taken.
De weigering van de betrokkene om bepaalde
persoonsgegevens mee te delen waar AG
Insurance n.v. om vraagt, kan de aard van
contractuele relaties wijzigen beïnvloeden.
De betrokkene geeft zijn uitdrukkelijke en
bijzondere toestemming voor de verwerking door
AG Insurance n.v. van zijn persoonsgegevens die
de gezondheid betreffen, onder de
verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar
in de gezondheidszorg, alsook onder dezelfde
voorwaarden voor de verwerking door de
eventuele herverzekeraars of medeverzekeraars
gevestigd in België of het buitenland.
Indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden van
de verwerking of voor de uitvoering van de
overeenkomst, mogen dergelijke gegevens bij
andere personen ingezameld worden. De
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen,
worden verwerkt met het oog op bovenvermelde
doeleinden, met uitzondering van de commerciële
prospectie.
De verzekerde heeft het recht om zich, op verzoek
en kosteloos, te verzetten tegen het gebruik van
zijn persoonsgegevens voor direct marketing. In
de mate dat het gaat om persoonsgegevens die
hem betreffen, heeft hij een recht tot toegang en
een recht op verbetering van onjuiste gegevens.
Hiertoe dient de verzekerde een gedagtekend en
ondertekend schriftelijk verzoek te richten aan de
verzekeraar.
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5.9.

Briefwisseling
Elke mededeling of aanvraag in verband met deze
voorwaarden wordt geldig verzonden aan de
verzekeringnemer en de verzekeraar naar hun
respectievelijke hoofdzetel in België.
Elke kennisgeving aan de verzekerde wordt geldig
gedaan op zijn laatst bekende adres bij de
verzekeringsnemer.

5.10.

Wetgeving
Dit contract is onderworpen aan de Belgische
wetgeving.
Eventuele betwistingen behoren uitsluitend tot de
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken

5.11.

VERZEKERING CARD FRAUDE gekoppeld aan de MasterCard Gold Card
VERZEKERINGSCERTIFICAAT
100% dekking
en maximaal 50 EUR per kalenderjaar.

Hoofdstuk 1. DEFINITIES

2.1.13. Vrijstelling:
Er is geen vrijstelling van toepassing.

Verzekerde: Ieder natuurlijk persoon die titularis is van
een verzekerde kredietkaart en van wie de naam op deze
kaart is gedrukt.
Verzekeringsnemer: Fortis Bank nv, Warandeberg 3, B1000 Brussel, BTW BE 0403.199.702,
RPR Brussel.
Verzekerde kredietkaart: geldige “BNP PARIBAS FORTIS
VISA/MASTERCARD GOLD” kaart, uitgereikt door de
verzekeringsnemer.
Verzekeraar: AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan, 53, B1000 Brussel, BTW BE 0404.494.849,
RPR Brussel.
Familie: de echtgenoot of samenwonende partner van de
verzekerde en hun kinderen tot 25 jaar
Derde: ieder ander persoon dan de verzekerde en zijn
echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner en hun
afstammelingen of voorouders.
Verzekerd goed: elk nieuw roerend goed bestemd voor
privé-gebruik en dat betaald is met de verzekerde
kredietkaart tijdens de duur van onderhavige polis, met
uitsluiting van bederfelijke waren, dranken, levende
dieren, planten, contanten, deviezen, reischeques,
vervoerdocumenten of om het even welke verhandelbare
waardepapieren, juwelen of edelstenen, bont,
kunstwerken, goud- of zilversmeedwerk, motorvoertuigen,
mobiele telefoons, via het Internet gedownloade
elektronische gegevens, goederen die gebruikt worden in
een professionele of industriële context, goederen die
aangekocht worden via veilingsites, farmaceutische of
para-farmaceutische producten, optische of medische
apparatuur, elk goed dat op maat gemaakt is en
tweedehandse goederen.
Schadegeval: het zich voordoen van een gebeurtenis die
gedekt is door 1 van de waarborgen beschreven in
hoofdstuk 2.

Uitsluitingen:
Er is geen tussenkomst van de verzekeraar voor:
- frauduleus gebruik voortvloeiend uit een opzettelijke fout
of medeplichtigheid van de verzekerde of het bij elkaar
bewaren en/of niet beveiligd bewaren van de kaart en zijn
geheime code;
- frauduleus gebruik door de echtgeno(o)t(e) of partner
van de verzekerde, diens aanverwanten in rechte lijn of
bloedverwanten in de zijlijn of door een inwonend lid van
de familie.

Hoofdstuk 3. ALGEMENE UITSLUITINGEN
Er is geen tussenkomst van de verzekeraar voor de schade
die direct of indirect voortvloeit uit de volgende
gebeurtenissen:
- oorlog of burgeroorlog;
- oproer, burgerlijke onlusten of collectieve gewelddaden
met politieke, ideologische of sociale ondergrond, al dan
niet gepaard gaand met opstand tegen de overheid of
tegen eender welke gevestigde macht, indien de
verzekerde er actief aan deelneemt;
- opeising onder al zijn vormen;
- kernsplitsing, of -fusie, radioactiviteit of ioniserende
stralingen met uitzondering van de medische
bestralingen;
- een structuurwijziging van de atoomkern
- natuurgeweld;
- opzet, fraude of collusie van de verzekerde, zijn
echtgenoot of zijn partner, hun aanverwanten in rechte
lijn of bloedverwanten in de zijlijn of door leden van zijn
familie.

Hoofdstuk 2. WAARBORGEN
Hoofdstuk 4. VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE
2.1.11. Voorwerp van de waarborg:
De verzekeraar neemt ten laste binnen de
grenzen voorzien voor deze waarborg:
- de terugbetaling van de aankopen of
geldafhalingen die op frauduleuze wijze werden
verricht door een derde met de verzekerde
kredietkaart na het verlies of diefstal en vóór de
aangifte van verlies of diefstal door de verzekerde
bij CARD STOP op het nummer 070 344 344.
- de kostprijs voor de vervanging van de gestolen
of verloren kaart.

4.1 Voor alle waarborgen
De verzekerde dient een volledig ingevuld en
ondertekend schadeaangifteformulier (afgeleverd
op eenvoudige aanvraag door de verzekeraar) aan
de verzekeraar te bezorgen en dit ten laatste
binnen de 8 kalenderdagen. Deze termijn vangt
aan op de dag van de schade.
De verzekeraar behoudt zich het recht voor om elk
document te vragen aan de verzekerde dat van
enig nut kan zijn bij de vaststelling en beoordeling
van het schadegeval en evaluatie van de
schadevergoeding. De verzekerde dient de
richtlijnen van de verzekeraar te volgen en alle
door haar voorgeschreven stappen te ondernemen.

2.1.12. Verzekerd bedrag
De tussenkomst van de verzekeraar is voor deze
waarborg beperkt tot 150 EUR per schadegeval en
maximaal 300 EUR per kalenderjaar.
Voor de vervanging van de verzekerde kaart is de
tussenkomst beperkt tot 25 EUR per schadegeval
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vóór de aanvangsdatum van voornoemde
verzekeringsovereenkomst zijn niet verzekerd
(zelfs indien het schadegeval zich voordoet na
deze datum).

4.2 Voor de waarborg ‘Kaartfraude’
In alle gevallen dient de verzekerde, behalve in geval
van overmacht:
- aan de verzekeringsnemer de diefstal of verlies van
de verzekerde kredietkaart onverwijld mee te delen
en onmiddellijk Card Stop te contacteren op het
nummer 070 344 344 om de kaart te laten blokkeren;
- klacht neer te leggen bij de politie binnen de 48 uur
na de vaststelling van de diefstal en onmiddellijk een
kopie van het PV aan de verzekeraar te bezorgen;
- aan de verzekeraar het dossiernummer bij Card
Stop betreffende de blokkering van de kaart te
bezorgen.
In geval van frauduleus gebruik van de verzekerde
kredietkaart dient de verzekerde een kopie te
bezorgen aan de verzekeraar van de
bankdocumenten die de bedragen vermelden die
frauduleus afgehaald zijn van de bankrekening van
de verzekerde met de verzekerde kredietkaart.

5.2.

Einde van de verzekering:
De verzekering komt ten einde, zelfs voor de reeds
betaalde goederen, in geval van:
- niet-hernieuwing van de verzekerde kredietkaart;
- opzeg van de verzekerde kredietkaart;
- het einde van de verzekeringsovereenkomst, voor
welke reden ook, afgesloten tussen de
verzekeringsnemer en de verzekeraar tot dekking
van de in onderhavige polis vermelde waarborgen.

5.3.

Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden:
Op voorwaarde dat de verzekerden minstens 30
dagen op voorhand worden geïnformeerd, kunnen
de verzekeraar en verzekeringsnemer gezamenlijk
beslissen om de bijdrage(voet), de voorwaarden of
de waarborgen van de verzekering te wijzigen.
De verzekerde kan binnen de 30 dagen na deze
kennisgeving van een wijziging, bij niet-akkoord
zijn verzekerde kredietkaart inleveren.
Bij ontstentenis van een kennisgeving worden de
nieuwe voorwaarden beschouwd als geaccepteerd.
De inlevering van de verzekerde kredietkaart kan
echter nooit aanleiding geven tot enige
terugbetaling van een bijdrage.

5.4.

Verjaring:
Elke actie die voortvloeit uit dit contract verjaart
na 3 jaar. Deze termijn vangt aan op datum van
het zich voordoen van de gebeurtenis die
aanleiding geeft tot deze actie.

5.5.

Verhaal en subrogatie van de verzekeraar:
De verzekeraar behoudt zich het recht voor om
alle ten onrechte betaalde vergoedingen terug te
vorderen van de verzekerde en is gesubrogeerd
ten belope van het bedrag van de uitbetaalde
vergoeding in alle rechten van de verzekerde ten
opzichte van de aansprakelijke derden.

5.6.

Toepassingsgebied:
De dekking is geldig over de ganse wereld.

5.7.

Terrorisme:
Lidmaatschap van TRIP:
De verzekering dekt in bepaalde gevallen daden
van terrorisme. De verzekeringsonderneming is
hiertoe lid van de VZW TRIP, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel,
de Meeûssquare 29. Overeenkomstig de wet van 1
april 2007 betreffende de verzekering tegen
schade veroorzaakt door terrorisme, wordt de
uitvoering van alle verbintenissen van alle
verzekeringsondernemingen die lid zijn van de
VZW, beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar
voor de schade veroorzaakt door alle
gebeurtenissen erkend als terrorisme
voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag
wordt elk jaar aangepast op 1 januari volgens de
ontwikkeling van het indexcijfer der
consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer
van december 2005. Ingeval van wettelijke of
reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal
het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing
zijn vanaf de eerstvolgende vervaldag na de
wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een
andere overgangsregeling voorziet.
Indien het totaal van de berekende of geraamde
schadevergoedingen groter is dan het bedrag
genoemd in de vorige alinea, wordt een
evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren

4.3 Sancties
In geval dat de verzekerde de verplichtingen van dit
hoofdstuk niet nakomt, kan de verzekeraar zijn
verplichtingen verminderen ten belope van het
nadeel dat hij heeft geleden.
De verzekeraar kan zijn dekking weigeren indien de
verzekerde met frauduleus opzet de verplichtingen
van dit hoofdstuk niet nakomt. hoofdstuk niet
nakomt.
WAT TE DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL?
Teleclaims tijdens kantooruren : 02/664.45.25
E-mail: goldcardinsurance@aginsurance.be
Fax: 02/664.40.73

Indien u vragen of opmerkingen heeft met
betrekking tot uw contract of een schadegeval,
aarzel dan niet om contact op te nemen met uw
kantoor of met onze diensten. Zij zullen alles in
het werk stellen om u te helpen.
Blijft uw probleem onopgelost dan kan u zich
schriftelijk wenden tot:
AG Insurance nv
Ombudsdienst
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@aginsurance.be

Indien de oplossing die de
verzekeringsmaatschappij voorstelt geen
voldoening schenkt, kan u, onverminderd het
verhaal in rechte, het geschil voorleggen aan:
Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel
www.ombudsman.as

HOOFDSTUK 5. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
5.1.

Aanvang van de verzekering
De waarborgen vangen aan op de datum van
ontvangst door de titularis van de verzekerde
kaart, maar ten vroegste op de aanvangsdatum
van de verzekeringsovereenkomst die de
verzekeringsnemer onderschreven heeft bij de
verzekeraar tot dekking van de in onderhavige
polis vermelde waarborgen.
De verzekerde goederen of reizen die betaald zijn

_______________________________________________________________________________
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vereist of in geval van wettig belang.
De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt
tot de personen die ze nodig hebben voor de
uitoefening van hun taken.
De weigering van de betrokkene om bepaalde
persoonsgegevens mee te delen waar AG
Insurance n.v. om vraagt, kan de aard van
contractuele relaties wijzigen beïnvloeden.
De betrokkene geeft zijn uitdrukkelijke en
bijzondere toestemming voor de verwerking door
AG Insurance n.v. van zijn persoonsgegevens die
de gezondheid betreffen, onder de
verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar
in de gezondheidszorg, alsook onder dezelfde
voorwaarden voor de verwerking door de
eventuele herverzekeraars of medeverzekeraars
gevestigd in België of het buitenland.
Indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden van
de verwerking of voor de uitvoering van de
overeenkomst, mogen dergelijke gegevens bij
andere personen ingezameld worden. De
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen,
worden verwerkt met het oog op bovenvermelde
doeleinden, met uitzondering van de commerciële
prospectie.
De verzekerde heeft het recht om zich, op verzoek
en kosteloos, te verzetten tegen het gebruik van
zijn persoonsgegevens voor direct marketing. In
de mate dat het gaat om persoonsgegevens die
hem betreffen, heeft hij een recht tot toegang en
een recht op verbetering van onjuiste gegevens.
Hiertoe dient de verzekerde een gedagtekend en
ondertekend schriftelijk verzoek te richten aan de
verzekeraar.

schadevergoedingen worden beperkt ten belope
van de verhouding van het bedrag genoemd in de
vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor
dat kalenderjaar ten opzichte van de uit te keren
schadevergoedingen toegerekend aan dat
kalenderjaar.
Uitbetalingsregeling
Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april
2007, beslist het Comité of een gebeurtenis
beantwoordt aan de definitie van terrorisme.
Opdat het bedrag genoemd in de paragraaf
"Lidmaatschap van TRIP" niet zou worden
overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste zes
maanden na de gebeurtenis, het percentage van
de schadevergoeding dat door de
verzekeringsondernemingen die lid zijn van de
VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden
vergoed. Het Comité kan dit percentage herzien.
Te beslissing omtrent het uit te betalen
percentage van schadevergoeding.
De verzekerde of de begunstigde kan tegenover de
verzekeringsonderneming pas aanspraak maken
op de schadevergoeding nadat het Comité het
percentage heeft vastgesteld. De
verzekeringsonderneming betaalt het verzekerde
bedrag uit overeenkomstig het percentage
vastgesteld door het Comité. In afwijking van het
voorgaande zal de verzekeringsonderneming,
indien bij koninklijk besluit een ander percentage
wordt vastgelegd, overeenkomstig dit percentage
uitbetalen.
Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de
verlaging van de schadevergoeding niet gelden
voor de reeds uitgekeerde schadevergoedingen,
noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen
waarvoor de verzekeringsonderneming reeds een
beslissing aan de verzekerde of de begunstigde
heeft meegedeeld. Indien het Comité het
percentage verhoogt, geldt de verhoging van de
schadevergoeding voor alle aangegeven
schadegevallen voortvloeiend uit de gebeurtenis
erkend als terrorisme. Indien het Comité vaststelt
dat het bedrag genoemd in de paragraaf
"Lidmaatschap van TRIP", onvoldoende is voor het
vergoeden van alle geleden schade of over
onvoldoende elementen beschikt om te oordelen
of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan
personen bij voorrang vergoed. De morele
schadevergoeding wordt na alle andere
schadevergoedingen vergoed.
Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de
tijd van de uitvoering van de verbintenissen van
de verzekeringsonderneming, bepaald in een
koninklijk besluit, zal van toepassing zijn
overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat
koninklijk besluit.
5.8.

5.9.

Briefwisseling
Elke mededeling of aanvraag in verband met deze
voorwaarden wordt geldig verzonden aan de
verzekeringnemer en de verzekeraar naar hun
respectievelijke hoofdzetel in België.
Elke kennisgeving aan de verzekerde wordt geldig
gedaan op zijn laatst bekende adres bij de
verzekeringsnemer.

5.10. Wetgeving
Dit contract is onderworpen aan de Belgische
wetgeving.
Eventuele betwistingen behoren uitsluitend tot de
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Behandeling van de persoonlijke gegevens:
De verzekerde gaat akkoord met de registratie en
de verwerking van zijn persoonsgegevens door AG
Insurance n.v., die de verantwoordelijke is voor
de verwerking, met het oog op het beheer van de
relaties die uit deze verzekering voortvloeien, het
voorkomen van misbruiken en fraude, de opmaak
van statistieken en testen en de commerciële
prospectie inzake producten gepromoot door de
vennootschappen van de financiële groepen
waarvan AG Insurance n.v. deel uitmaakt.
De verzekerde gaat akkoord met de uitwisseling
van die gegevens tussen AG Insurance n.v. en de
vennootschappen van de groep, waarvan AG
Insurance n.v. deel uitmaakt, alsook met de
mededeling ervan aan andere derden wanneer de
uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dit
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VERZEKERING REISANNULERING gekoppeld aan de MasterCard Gold Card
VERZEKERINGSCERTIFICAAT
6.500 EUR
bevoegde medische instantie, en die het
onmogelijk maakt om de gereserveerde reis te
maken.
- Verzekerde reis: elke verplaatsing van meer
dan 100 km van de woonplaats van de verzekerde
en met een maximum van 120 opeenvolgende
dagen.

Hoofdstuk 1. DEFINITIES
Verzekerde: Ieder natuurlijk persoon die titularis is van
een verzekerde kredietkaart en van wie de naam op deze
kaart is gedrukt.
Verzekeringsnemer: Fortis Bank nv, Warandeberg 3, B1000 Brussel, BTW BE 0403.199.702,
RPR Brussel.
Verzekerde kredietkaart: geldige “BNP PARIBAS FORTIS
VISA/MASTERCARD GOLD” kaart, uitgereikt door de
verzekeringsnemer.
Verzekeraar: AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan, 53, B1000 Brussel, BTW BE 0404.494.849,
RPR Brussel.
Familie: de echtgenoot of samenwonende partner van de
verzekerde en hun kinderen tot 25 jaar
Derde: ieder ander persoon dan de verzekerde en zijn
echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner en hun
afstammelingen of voorouders.
Verzekerd goed: elk nieuw roerend goed bestemd voor
privé-gebruik en dat betaald is met de verzekerde
kredietkaart tijdens de duur van onderhavige polis, met
uitsluiting van bederfelijke waren, dranken, levende
dieren, planten, contanten, deviezen, reischeques,
vervoerdocumenten of om het even welke verhandelbare
waardepapieren, juwelen of edelstenen, bont,
kunstwerken, goud- of zilversmeedwerk, motorvoertuigen,
mobiele telefoons, via het Internet gedownloade
elektronische gegevens, goederen die gebruikt worden in
een professionele of industriële context, goederen die
aangekocht worden via veilingsites, farmaceutische of
para-farmaceutische producten, optische of medische
apparatuur, elk goed dat op maat gemaakt is en
tweedehandse goederen.
Schadegeval: het zich voordoen van een gebeurtenis die
gedekt is door 1 van de waarborgen beschreven in
hoofdstuk 2.

2.1.15. Voorwerp van de waarborg
De verzekeraar neemt ten laste binnen de
grenzen voorzien voor deze waarborg, de kosten
die ten laste blijven van de verzekerde en dit
zoals bepaald in de algemene
verkoopsvoorwaarden van de verzekerde reis en
veroorzaakt door de annulering, onderbreking of
wijziging van een verzekerde reis die volledig
betaald werd met een verzekerde kredietkaart en
dit in geval van ziekte, ongeval of overlijden van
een verzekerde, zijn echtgenoot of zijn partner en
hun familieleden tot de tweede graad, of bij
ernstige materiële schade die de verzekerde treft.
De annuleringswaarborg vangt aan:
- in geval van ziekte, ongeval of overlijden: vanaf
de aankoop van de reis;
- in geval van ernstige materiële schade: vanaf
maximum 10 dagen vóór de vertrekdatum.
Hij eindigt de dag na de vertrekdag om nul uur.
De onderbrekingswaarborg vangt aan op de
eerste dag van de verzekerde reis en eindigt 90
dagen na de vertrekdatum en in elk geval op de
datum van terugkeer van de verzekerde naar zijn
wettelijke woonplaats.
2.1.16. Verzekerd bedrag
In geval van annulering of wijziging betaalt de
verzekeraar de kosten terug die ten laste blijven
van de verzekerde en dit zoals bepaald in de
algemene verkoopsvoorwaarden van de
verzekerde reis:
- met een maximum van 6.500 EUR per reis, per
familie en per kalenderjaar en maximaal 2
schadegevallen per kalenderjaar indien de
wijziging of annulering zich voordoet binnen de 30
dagen die de vertrekdatum voorafgaan;
- met een maximum van 250 EUR per reis en per
familie en maximaal 2 schadegevallen per
kalenderjaar indien de wijziging of annulering zich
voordoet méér dan 30 dagen voor de
vertrekdatum.

Hoofdstuk 2. WAARBORGEN
2.1.14. Definities eigen aan de waarborg:
- Ernstige materiële schade: elke materiële
schade (brand, diefstal, waterschade, ontploffing,
instorting) aan de onroerende goederen van de
verzekerde of aan de professionele lokalen indien
hij een vrij beroep uitoefent of een bedrijf leidt en
waarvan de ernst de dwingende aanwezigheid ter
plaatse van de verzekerde vereist om de nodige
bewarende maatregelen te treffen of dat zijn
aanwezigheid gevorderd wordt door de
politiediensten.
- Ongeval: een plotse gebeurtenis die een
lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de
oorzaak of 1 van de oorzaken extern is aan het
organisme van het slachtoffer en wordt
vastgesteld door een bevoegde medische
instantie, en die het onmogelijk maakt om de
gereserveerde reis te maken.
- Ziekte: elke wijziging van de
gezondheidstoestand, vastgesteld door een

In geval van onderbreking betaalt de verzekeraar
het gedeelte van de niet-gebruikte prestaties pro
rata temporis terug, met een maximum van 6.500
EUR per reis, per familie en per kalenderjaar en
maximaal 2 schadegevallen per kalenderjaar.
2.1.17. Vrijstelling
Een vrijstelling van125 EUR per schadegeval is
van toepassing.

_______________________________________________________________________________
BNP Paribas Fortis is de handelsnaam van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00
F00331N - 02/04/2012

11/17

- het betalingsbewijs van de verzekerde reis met
de verzekerde kredietkaart;
- een kopie van de reserveringsbon van de reis en
de factuur met de algemene voorwaarden
betreffende de verzekerde reis.

2.1.18. Uitsluitingen
Zijn niet verzekerd:
- de reizen in het kader van professionele
activiteiten;
- de reizen met als doel een medische
behandeling te ondergaan;
- de reizen die ondernomen worden tegen een
medisch advies in;
- psychische ziekten;
- niet-gestabiliseerde ziekten die vastgesteld
werden vóór de aankoop van de verzekerde reis
en die aanleiding kunnen geven tot plotse
complicaties voor het vertrek;
- de gevolgen van het gebruik van drugs of niet
medisch voorgeschreven geneesmiddelen;
- zwangerschap vanaf de eerste dag van de 7de
maand;
- ongevallen die zich hebben voorgedaan tijdens
proefritten, races of wedstrijden met gebruik van
gemotoriseerde rijtuigen;
- ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van
luchtvaartuigen (behalve de luchtvaartuigen die
geschikt zijn voor het vervoer van passagiers);
- voor de waarborg ‘Onderbreking’, de ziektes of
lichte verwondingen die ter plaatse kunnen
behandeld worden.
- de annuleringsverzekeringspremie die de
verzekerde betaald zou hebben aan zijn
reisagentschap indien hij vergeten heeft deze af
te wijzen of indien deze automatisch begrepen is
in een vaste som die de verzekerde aanvaard
heeft

In geval van annulering van de reis dient de
verzekerde aan de verzekeraar te bezorgen:
- de originele annuleringsfactuur uitgereikt door
zijn reisagentschap;
- alle bewijsstukken, attesten of documenten die
de annulering van de verzekerde reis bevestigen.
In geval van onderbreking van de reis dient de
verzekerde aan de verzekeraar te bezorgen
- de verklaring van het reisagentschap betreffende
het aantal dagen dat de reis ingekort is;
- alle bewijsstukken, attesten of documenten die
de onderbreking van de verzekerde reis bevestigen.
In geval van wijziging van de reis dient de
verzekerde aan de verzekeraar te bezorgen:
- de verklaring van het reisagentschap
betreffende de reden van wijziging van de
verzekerde reis;
- alle bewijsstukken, attesten of documenten die
de wijziging van de verzekerde reis bevestigen.
In geval van ernstige materiële schade dient de
verzekerde aan de verzekeraar een document te
bezorgen betreffende de ernst van de geleden
schade of indien het geval, een attest van de
bevoegde overheid (PV, verklaring van de
brandweer, enz.).

Hoofdstuk 3. ALGEMENE UITSLUITINGEN
4.3

Er is geen tussenkomst van de verzekeraar voor de
schade die direct of indirect voortvloeit uit de
volgende gebeurtenissen:
- oorlog of burgeroorlog;
- oproer, burgerlijke onlusten of collectieve
gewelddaden met politieke, ideologische of sociale
ondergrond, al dan niet gepaard gaand met
opstand tegen de overheid of tegen eender welke
gevestigde macht, indien de verzekerde er actief
aan deelneemt;
- opeising onder al zijn vormen;
- kernsplitsing, of -fusie, radioactiviteit of
ioniserende stralingen met uitzondering van de
medische bestralingen;
- een structuurwijziging van de atoomkern
- natuurgeweld;
- opzet, fraude of collusie van de verzekerde, zijn
echtgenoot of zijn partner, hun aanverwanten in
rechte lijn of bloedverwanten in de zijlijn of door
leden van zijn familie.

WAT TE DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL?
Teleclaims tijdens kantooruren : 02/664.45.25
E-mail: goldcardinsurance@aginsurance.be
Fax: 02/664.40.73
Indien u vragen of opmerkingen heeft met
betrekking tot uw contract of een schadegeval,
aarzel dan niet om contact op te nemen met uw
kantoor of met onze diensten. Zij zullen alles in
het werk stellen om u te helpen.
Blijft uw probleem onopgelost dan kan u zich
schriftelijk wenden tot:
AG Insurance nv
Ombudsdienst
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@aginsurance.be
Indien de oplossing die de
verzekeringsmaatschappij voorstelt geen
voldoening schenkt, kan u, onverminderd het
verhaal in rechte, het geschil voorleggen aan:

Hoofdstuk 4. VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE
4.1 Voor alle waarborgen
De verzekerde dient een volledig ingevuld en
ondertekend schadeaangifteformulier (afgeleverd
op eenvoudige aanvraag door de verzekeraar) aan
de verzekeraar te bezorgen en dit ten laatste
binnen de 8 kalenderdagen. Deze termijn vangt
aan op de dag van de schade.
De verzekeraar behoudt zich het recht voor om elk
document te vragen aan de verzekerde dat van
enig nut kan zijn bij de vaststelling en beoordeling
van het schadegeval en evaluatie van de
schadevergoeding. De verzekerde dient de
richtlijnen van de verzekeraar te volgen en alle
door haar voorgeschreven stappen te ondernemen.
4.2 Voor de waarborg ‘Reisannulering’
In alle gevallen dient de verzekerde aan de
verzekeraar te bezorgen:
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Sancties
In geval dat de verzekerde de verplichtingen van
dit hoofdstuk niet nakomt, kan de verzekeraar zijn
verplichtingen verminderen ten belope van het
nadeel dat hij heeft geleden.
De verzekeraar kan zijn dekking weigeren indien de
verzekerde met frauduleus opzet de verplichtingen
van dit hoofdstuk niet nakomt.

Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel
www.ombudsman.as
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wordt elk jaar aangepast op 1 januari volgens de
ontwikkeling van het indexcijfer der
consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer
van december 2005. Ingeval van wettelijke of
reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal
het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing
zijn vanaf de eerstvolgende vervaldag na de
wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een
andere overgangsregeling voorziet.
Indien het totaal van de berekende of geraamde
schadevergoedingen groter is dan het bedrag
genoemd in de vorige alinea, wordt een
evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren
schadevergoedingen worden beperkt ten belope
van de verhouding van het bedrag genoemd in de
vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor
dat kalenderjaar ten opzichte van de uit te keren
schadevergoedingen toegerekend aan dat
kalenderjaar.

HOOFDSTUK 5. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
5.1.

Aanvang van de verzekering
De waarborgen vangen aan op de datum van
ontvangst door de titularis van de verzekerde
kaart, maar ten vroegste op de aanvangsdatum
van de verzekeringsovereenkomst die de
verzekeringsnemer onderschreven heeft bij de
verzekeraar tot dekking van de in onderhavige
polis vermelde waarborgen.
De verzekerde goederen of reizen die betaald zijn
vóór de aanvangsdatum van voornoemde
verzekeringsovereenkomst zijn niet verzekerd
(zelfs indien het schadegeval zich voordoet na
deze datum).

5.2.

Einde van de verzekering:
De verzekering komt ten einde, zelfs voor de reeds
betaalde goederen, in geval van:
- niet-hernieuwing van de verzekerde kredietkaart;
- opzeg van de verzekerde kredietkaart;
- het einde van de verzekeringsovereenkomst, voor
welke reden ook, afgesloten tussen de
verzekeringsnemer en de verzekeraar tot dekking
van de in onderhavige polis vermelde waarborgen.

5.3.

Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden:
Op voorwaarde dat de verzekerden minstens 30
dagen op voorhand worden geïnformeerd, kunnen
de verzekeraar en verzekeringsnemer gezamenlijk
beslissen om de bijdrage(voet), de voorwaarden of
de waarborgen van de verzekering te wijzigen.
De verzekerde kan binnen de 30 dagen na deze
kennisgeving van een wijziging, bij niet-akkoord
zijn verzekerde kredietkaart inleveren.
Bij ontstentenis van een kennisgeving worden de
nieuwe voorwaarden beschouwd als
geaccepteerd.
De inlevering van de verzekerde kredietkaart kan
echter nooit aanleiding geven tot enige
terugbetaling van een bijdrage.

5.4.

Verjaring:
Elke actie die voortvloeit uit dit contract verjaart
na 3 jaar. Deze termijn vangt aan op datum van
het zich voordoen van de gebeurtenis die
aanleiding geeft tot deze actie.

5.5.

Verhaal en subrogatie van de verzekeraar:
De verzekeraar behoudt zich het recht voor om
alle ten onrechte betaalde vergoedingen terug te
vorderen van de verzekerde en is gesubrogeerd
ten belope van het bedrag van de uitbetaalde
vergoeding in alle rechten van de verzekerde ten
opzichte van de aansprakelijke derden.

5.6.

Toepassingsgebied:
De dekking is geldig over de ganse wereld.

5.7.

Terrorisme:
Lidmaatschap van TRIP:
De verzekering dekt in bepaalde gevallen daden
van terrorisme. De verzekeringsonderneming is
hiertoe lid van de VZW TRIP, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel,
de Meeûssquare 29. Overeenkomstig de wet van 1
april 2007 betreffende de verzekering tegen
schade veroorzaakt door terrorisme, wordt de
uitvoering van alle verbintenissen van alle
verzekeringsondernemingen die lid zijn van de
VZW, beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar
voor de schade veroorzaakt door alle
gebeurtenissen erkend als terrorisme
voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag
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Uitbetalingsregeling
Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april
2007, beslist het Comité of een gebeurtenis
beantwoordt aan de definitie van terrorisme.
Opdat het bedrag genoemd in de paragraaf
"Lidmaatschap van TRIP" niet zou worden
overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste zes
maanden na de gebeurtenis, het percentage van
de schadevergoeding dat door de
verzekeringsondernemingen die lid zijn van de
VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden
vergoed. Het Comité kan dit percentage herzien.
Te beslissing omtrent het uit te betalen
percentage van schadevergoeding.
De verzekerde of de begunstigde kan tegenover de
verzekeringsonderneming pas aanspraak maken
op de schadevergoeding nadat het Comité het
percentage heeft vastgesteld. De
verzekeringsonderneming betaalt het verzekerde
bedrag uit overeenkomstig het percentage
vastgesteld door het Comité. In afwijking van het
voorgaande zal de verzekeringsonderneming,
indien bij koninklijk besluit een ander percentage
wordt vastgelegd, overeenkomstig dit percentage
uitbetalen.
Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de
verlaging van de schadevergoeding niet gelden
voor de reeds uitgekeerde schadevergoedingen,
noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen
waarvoor de verzekeringsonderneming reeds een
beslissing aan de verzekerde of de begunstigde
heeft meegedeeld. Indien het Comité het
percentage verhoogt, geldt de verhoging van de
schadevergoeding voor alle aangegeven
schadegevallen voortvloeiend uit de gebeurtenis
erkend als terrorisme. Indien het Comité vaststelt
dat het bedrag genoemd in de paragraaf
"Lidmaatschap van TRIP", onvoldoende is voor het
vergoeden van alle geleden schade of over
onvoldoende elementen beschikt om te oordelen
of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan
personen bij voorrang vergoed. De morele
schadevergoeding wordt na alle andere
schadevergoedingen vergoed.
Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de
tijd van de uitvoering van de verbintenissen van
de verzekeringsonderneming, bepaald in een
koninklijk besluit, zal van toepassing zijn
overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat
koninklijk besluit.
5.8.
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Behandeling van de persoonlijke gegevens:
De verzekerde gaat akkoord met de registratie en
de verwerking van zijn persoonsgegevens door AG
Insurance n.v., die de verantwoordelijke is voor

de verwerking, met het oog op het beheer van de
relaties die uit deze verzekering voortvloeien, het
voorkomen van misbruiken en fraude, de opmaak
van statistieken en testen en de commerciële
prospectie inzake producten gepromoot door de
vennootschappen van de financiële groepen
waarvan AG Insurance n.v. deel uitmaakt.
De verzekerde gaat akkoord met de uitwisseling
van die gegevens tussen AG Insurance n.v. en de
vennootschappen van de groep, waarvan AG
Insurance n.v. deel uitmaakt, alsook met de
mededeling ervan aan andere derden wanneer de
uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dit
vereist of in geval van wettig belang.
De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt
tot de personen die ze nodig hebben voor de
uitoefening van hun taken.
De weigering van de betrokkene om bepaalde
persoonsgegevens mee te delen waar AG
Insurance n.v. om vraagt, kan de aard van
contractuele relaties wijzigen beïnvloeden.
De betrokkene geeft zijn uitdrukkelijke en
bijzondere toestemming voor de verwerking door
AG Insurance n.v. van zijn persoonsgegevens die
de gezondheid betreffen, onder de
verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar
in de gezondheidszorg, alsook onder dezelfde
voorwaarden voor de verwerking door de
eventuele herverzekeraars of medeverzekeraars
gevestigd in België of het buitenland.
Indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden van
de verwerking of voor de uitvoering van de
overeenkomst, mogen dergelijke gegevens bij
andere personen ingezameld worden. De
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen,
worden verwerkt met het oog op bovenvermelde
doeleinden, met uitzondering van de commerciële
prospectie.
De verzekerde heeft het recht om zich, op verzoek
en kosteloos, te verzetten tegen het gebruik van
zijn persoonsgegevens voor direct marketing. In
de mate dat het gaat om persoonsgegevens die
hem betreffen, heeft hij een recht tot toegang en
een recht op verbetering van onjuiste gegevens.
Hiertoe dient de verzekerde een gedagtekend en
ondertekend schriftelijk verzoek te richten aan de
verzekeraar.

F00331N - 02/04/2012

5.9.

Briefwisseling
Elke mededeling of aanvraag in verband met deze
voorwaarden wordt geldig verzonden aan de
verzekeringnemer en de verzekeraar naar hun
respectievelijke hoofdzetel in België.
Elke kennisgeving aan de verzekerde wordt geldig
gedaan op zijn laatst bekende adres bij de
verzekeringsnemer.

5.10. Wetgeving
Dit contract is onderworpen aan de Belgische
wetgeving.
Eventuele betwistingen behoren uitsluitend tot de
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
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5.11.

ONGEVALLENVERZEKERING VOOR REIZEN EN VERBLIJVEN IN HET BUITENLAND GEKOPPELD AAN DE
MASTERCARD GOLD
VERZEKERINGSCERTIFICAAT
200.000 EUR + 60.000 EUR
6. Voorwerp van de dekking
Overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval
opgelopen tijdens een reis, gemaakt door een verzekerde persoon
met een openbaarvervoermiddel of huurwagen waarvan
de kosten zijn betaald met een MasterCard Gold beheerd door Bank
Card Company NV..

Deze verzekering is van kracht tijdens buitenlandse reizen die
worden ondernomen met een openbaarvervoermiddel of een
huurwagen, die werd betaald met een MasterCard Gold beheerd
door Bank Card Company NV.
1. Definitie
De reisongevallenverzekering ter waarde van 200.000 EUR is een
verzekeringsplan dat het risico dekt van overlijden of blijvende
invaliditeit ten gevolge van een ongeval tijdens een buitenlandse
reis ondernomen met het openbaar vervoer of een huurwagen,
waarbij een bijkomende schadevergoeding is voorzien van 60.000
EUR ter dekking van opsporings- of reddingskosten of, in geval van
overlijden, de kosten voor repatriëring van het stoffelijk overschot.

7. Uitbreiding tot bepaalde trajecten
De verzekering breidt zich uit tot het traject per openbaar vervoer,
met een taxi of met een privé-wagen van de woning naar de
luchthaven of de opstapplaats en terug, zelfs indien deze
vervoermiddelen niet met de MasterCard Gold zijn betaald, dit op
voorwaarde dat de volledige reissom werd betaald met een
MasterCard Gold beheerd door Bank Card Company NV..

2. Wat wordt verstaan onder openbaar vervoer?
Dit zijn vervoermiddelen die over een vergunning beschikken voor
het vervoer van personen op regelmatige lijnen: vliegtuig, trein,
schip. Ook pendeldiensten met het vliegtuig, chartervliegtuigen en
touringcars worden beschouwd als openbaar vervoermiddel, op
voorwaarde dat het toestel of vervoermiddel werd afgehuurd door
een tour operator of reisbureau.

8. Uitbreiding tot verblijven in het buitenland
De reisongevallenverzekering strekt zich uit tot het verblijf van ten
hoogste 60 dagen in het buitenland, voor zover de prijs van de
vervoerbewijzen heen en terug of van het huurcontract in België
betaald werden met een MasterCard Gold beheerd door Bank Card
Company NV.
Het verblijf in het buitenland neemt aanvang op de vertrekdatum
van de reis en eindigt op de datum van terugkeer in het land van de
verzekerde of in ieder
geval na een periode van 60 achtereenvolgende dagen in het
buitenland. De dekking geldt 24 uur per
etmaal: elk ongeval dat zich voordoet gedurende het verblijf is
gedekt door deze verzekering. Tijdens het verblijf in het buitenland
wordt ook het besturen van een vliegtuig door de verzekering
gedekt, op voorwaarde dat de verzekerde persoon houder is van een
geldige en erkende beroepsvergunning en dat de huur van het
vliegtuig werd betaald met een MasterCard Gold beheerd door Bank
Card Company NV.

3. Wat wordt verstaan onder een huurwagen?
Elk gemotoriseerd voertuig met minstens 4 wielen (met inbegrip van
motorhomes en vrachtwagens) dat wordt gebruikt voor het privévervoer van personen of goederen gedurende een periode van ten
hoogste 60 dagen. Geleaste of op lange termijn gehuurde wagens
vallen niet onder de dekking.
4. Wanneer is men verzekerd?
De verzekering wordt automatisch van kracht wanneer de
vervoerbewijzen van het openbaarvervoermiddel voor de
buitenlandse reis of het huurcontract voor de wagen voor 100%
werden betaald met een MasterCard Gold beheerd door Bank Card
Company NV..

9. Kaping - Aanranding - Terrorisme
In het kader van deze verzekering is dekking van de verzekerden
gewaarborgd in geval van kaping, aanranding, terrorisme en
gevangenneming, voor zover de verzekerde persoon hieraan niet aktief
heeft deelgenomen.

5. Wie is verzekerd?
De verzekerden zijn de houders van een MasterCard Gold beheerd
door Bank Card Company NV, hun echtgenoot (*) en hun kinderen
jonger dan 25 jaar die nog ten laste zijn, zelfs wanneer zij
afzonderlijk reizen.
Eveneens gedekt is elke houder van een MasterCard Gold beheerd
door Bank Card Company NV., zelfs wanneer zijn reis betaald werd
met een andere door Bank Card Company NV. beheerde MasterCard
dan de zijne, voor zover er dezelfde reisverzekering aan gekoppeld is
(zie opmerkingen onder de punten 9 en 10).

10. Hoe wordt de schadevergoeding berekend?
De maatschappij betaalt de volgende schadevergoedingen uit
wanneer een reisongeval opgelopen door een verzekerde persoon
binnen de 12 maanden na het voorval leidt tot het overlijden van de
verzekerde of tot blijvende, fyzieke invaliditeit.
Deze zal evenredig met de invaliditeitsgraad vergoed worden, indien
deze gelijk is aan of hoger dan 25%.Wanneer de invaliditeitsgraad
gelijk is aan of hoger is dan 66%, zal deze beschouwd worden als
volledig en vergoed worden aan 100%.

(*) Onder “echtgenoot” wordt verstaan: echtgenoot of echtgenote of
de persoon die op met een huwelijk vergelijkbare wijze op hetzelfde
adres samenwoont met de houder en gedomicilieerd is op hetzelfde
adres als de houder.
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Leeftijd van de
verzekerde

Vergoeding bij
overlijden

Vergoeding bij
blijvende volledige
invaliditeit (*)
15 jaar en meer
200.000 EUR
200.000 EUR
Van 5 tot 15 jaar
40.000 EUR
200.000 EUR
Minder dan 5 jaar
20.000 EUR (**)
200.000 EUR
(*) Volgens het officieel Belgisch barema der invaliditeiten
(**) Evenwel beperkt tot de toepassing van de geldende wettelijke
beschikkingen

14. Uitsluitingen
Uitgesloten zijn overlijden of verwondingen veroorzaakt door
zelfmoord of poging tot zelfmoord; invasie, opstand, staatsgreep, al
dan niet verklaarde oorlog; misdrijven begaan door de verzekerde
persoon of diens begunstigden; dronkenschap aan het stuur;
weddenschappen, uitdagingen en onmiskenbaar gevaarlijke
handelingen; snelheids- of uithoudingswedstrijden met
motorvoertuigen alsmede trainingen met het oog op dergelijke
wedstrijden.
Tijdens het verblijf in het buitenland: handenarbeid die betrekking
heeft op de beroepsaktiviteiten alsmede het toezicht op dergelijke
arbeid, tenzij dit zuiver administratief is.
De waarborgen van de verzekering gelden niet in geval van ongevallen
ten gevolge van ioniserende straling of door radioactieve besmetting
door kernbrandstof of uitstoot ten gevolge van kernverbranding. De
verzekering dekt geen ongevallen door giftige, radioaktieve explosieven
of andere gevolgen van enigerlei explosieve kernkonstrultie of de
kernbestanddelen daarvan.

Anderzijds neemt de maatschappij, nog steeds in het kader van deze
verzekering, de kosten voor opsporing en redding van de verzekerde
personen of, in geval van overlijden, de repatriëring van het stoffelijk
overschot voor haar rekening ten belope van 60.000 EUR.
De maximale schadevergoeding per verzekerde wordt in elk geval
beperkt tot 260.000 EUR en dit ongeacht het aantal
verzekeringscertificaten, verbonden aan de MasterCard kaarten
beheerd door Bank Card Company NV., die in het bezit zijn van de
verzekerde.

15. Aangifte

11. Opmerking
De tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij is beperkt tot
5.000.000 EUR voor groepsreizen door verzekerden voor zover deze
door één der betreffende leden werden georganiseerd en met een
MasterCard Gold beheerd door Bank Card Company NV. betaald in
het gemeenschappelijk
belang van de groep, zelfs wanneer dit lid niet aan de reis
deelneemt.

Wat te doen bij een schadegeval?
Elke aangifte dient binnen 30 dagen na het ongeval in het bezit van
de verzekeringsmakelaar te zijn:
M.D.B. Reinsurance Brokers NV.,
Waterloosesteenweg 935,
B-1180 Brussel

12. Aan wie wordt de schadevergoeding uitgekeerd?
De betaling van de schadevergoeding gebeurt rechtstreeks aan de
verzekerde. In geval van diens overlijden zijn de begunstigden, in
volgorde:
1. De aangeduide begunstigde;
2. De echtgenoot of echtgenote, of de persoon die op een met een
huwelijk vergelijkbare wijze samenwoont met de kaarthouder en op
dat adres gedomicilieerd is;
3. De kinderen;
4. De kleinkinderen en andere nakomelingen
5. De ouders
6. De broers en zusters.

HANS VERSTRAETE
Afgevaardigde Beheerder
NAVIGA NV
Het risico wordt gedekt door NAVIGA NV.
Mechelsesteenweg 66 - B-2018 Antwerpen
Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr. 0573. (K.B 4/7/79)
Dit certificaat is geldig zolang de polis van kracht is.
Integrale tekst van de polis
Een copie van de originele polis waarvan dit certificaat een
uittreksel is, kan bekomen worden bij M.D.B. Reinsurance Brokers
N.V.
In geval van onenigheid omtrent de interpretatie van dit certificaat
is de originele polis bin

13. Kan deze verzekering met een andere samengevoegd
worden?
Ja. Wanneer de kaarthouder reeds een andere levens- of
ongevallenverzekering heeft, dan heeft hij daarnaast recht op de
totale uitkeringen gedaan in het kader van de MasterCard Gold
Reisongevallenverzekering.
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S.O.S. CARD
VERZEKERINGSCERTIFICAAT

- indien uw bagage bij het vervoer is verdwenen, volgen wij de
opzoekingen. Wanneer uw vervoerder ze terugvindt, zenden wij ze
naar uw verblijfplaats in het buitenland of naar uw woonplaats in
België.
- het geldvoorschot ten bedrage van 1.250 EUR.
Nota : indien de aanvraag om een geldvoorschot niet van de
houder van de Gold-kaart zelf komt, is het geldvoorschot afhankelijk
van de voorafgaande deponering bij Europ Assistance van een
bedrag in euro's dat gelijk is aan het in deviezen te transfereren
bedrag.
- de vervanging en het sturen van een nieuwe Gold-kaart als u
dat wenst.
Nota : Die prestatie geschiedt alleen voor de houder van de
kaart.
- de beschikbaarstelling, bij wijze van voorschot, van nieuwe
vervoerbewijzen.
- de tenlasteneming van de bijkomende hotelkosten tot 250 EUR
IAB wanneer uw reis in het buitenland werd onderbroken als gevolg
van een tekortkoming van uw luchtvervoermaatschappij (staking,
slechte weersomstandigheden...).
- de reorganisatie van een reis die wegens een onvoorzien voorval
(rerouting, zoeken van een hotel,...) werd onderbroken of uitgesteld.
- ten slotte zullen wij u informeren over de in het buitenland te
ondernemen stappen in verband met de officiële documenten
(identiteitskaart, visa, rijbewijs,...).

Bij verlies of diefstal van uw kaart, portefeuille, tas, bagage of
andere persoonlijke bezittingen, waar in het buitenland u ook bent,
kunt u kosteloos een beroep doen op de S.O.S. CARD-Service.
De S.O.S. CARD-service wordt kosteloos aangeboden aan de houder
van een MasterCard Gold-kaart uitgegeven door de Fortis Bank nv
alsook aan de gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.
S.O.S. CARD is 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch
bereikbaar op het nummer

32-2-533.79.00.
U kunt ons op onze kosten bellen. Vanuit sommige landen is het
evenwel niet altijd mogelijk om ons op onze kosten in België op te
bellen. In dat geval zullen wij uw kosten terugbetalen op grond van
de bewijsstukken die u moet bewaren.
Gewaarborgde prestaties :
Onmiddellijk na uw oproep regelen wij voor u :
- de blokkeringsformaliteiten in verband met uw kredietkaarten,
uw bankkaarten en uw cheques.
Nota : deze prestatie is eveneens geldig wanneer u zich in
België bevindt.
- de verzending naar het buitenland van noodzakelijke
voorwerpen en van duplicaten van sleutels (Europa en
Middellandse-Zeegebied) die ons door een verwant ter beschikking
worden gesteld.

Een exclusief voordeel van uw MasterCard Gold-kaart van de Fortis Bank nv,
verleend door Europ Assistance, de grootste bijstandverlener ter wereld.
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