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Verzekeringscertificaat

Dit certificaat verstrekt gegevens over de dekking die door American Express Europe S.A. is geregeld met bepaalde verzekeraars 
bij Lloyd’s, Londen (hierna de Verzekeraars genoemd), ten voordele van de houders van de American Express Corporate Card. 
Deze verzekering is slechts secundair aan bestaande verzekeringen en is derhalve geen vervangende verzekeringsovereenkomst 
voor andere verzekeringen tegen verlies of schade aan Persoonlijke Bagage-artikelen of Eigendommen.

Definities

”Verzekerde Reis” betekent een reis:

i)  die begint tijdens de periode van de verzekering waar dan ook ter wereld, maar buiten het land waar de Verzekerde Persoon 
officieel woont.

ii)  waarvoor de vervoerskosten geheel zijn belast op de American Express Corporate Card van de Verzekerde Persoon, Business 
Travel Account of Treasurer’s Card Account.

Onder ”Vervoerskosten” wordt verstaan de kosten van de reis, als een betalende passagier in een Openbaar Vervoermiddel 
vooropgesteld dat dergelijke kosten van de Bedrijfskaartrekening van de Verzekerde Persoon, Business Travel Account of 
Treasurer’s Card Account zullen worden gedebiteerd.
Onder ”Openbaar vervoermiddel” wordt verstaan een lucht-, land- of watervoertuig (anders dan een huurauto of taxi) dat een 
vergunning heeft om passagiers tegen een tarief te vervoeren.
Onder ”Sponsororganisatie” wordt verstaan het bedrijf, partnerschap, de associatie, het eigenaarschap of elke moeder- of 
dochtermaatschappij of aangesloten maatschappijen hiervan die de Verzekerde Persoon in dienst heeft en deelneemt aan het 
American Express Corporate Carden Systeem.
Onder ”Paar of Stel” wordt verstaan een aantal Persoonlijke Bagage-artikelen of Eigendommen die gelijksoortig of complementair 
zijn of samen worden gebruikt.
Onder ”Persoonlijke Bagage-artikelen of Eigendommen” wordt verstaan zaken, welke door de Verzekerde Persoon gewoonlijk 
als kleding of als artikel voor gebruik op een Verzekerde Reis worden gedragen/meegenomen of tijdens een Verzekerde Reis 
worden aangeschaft. Een en ander onder voorbehoud van onderstaande uitsluitingen en limieten.

De Verzekerde Persoon

Elke Bedrijfskaarthouder wiens Bedrijfskaart door American Express Europe S.A., haar dochterondernemingen, aangesloten 
maatschappijen en licentiehouders (American Express) onder Hoofdpolisnummer N9B50993 is verstrekt, zo lang als de Kaart 
in Nederland in rekening wordt gebracht en die een directeur, partner, eigenaar of werknemer is van een Sponsororganisatie en 
wiens Kaartrekeningen een goede status hebben, en hij/zij op reis is voor een dergelijke Sponsororganisatie, is verzekerd. De 
Verzekering voor Bagage en Persoonlijke Eigendommen geldt niet automatisch voor de Business Travel Account, maar alleen 
dan wanneer de reiziger beschikt over de American Express Corporate Card beginnend met nummer 37539.

Duur van de Verzekering

De verzekering is op 24-urige basis van kracht vanaf het tijdstip van vertrek van de gewoonlijke woonplaats of werkplaats welke 
het laatst plaatsvindt tot het tijdstip van terugkomst naar de gewoonlijke woonplaats of werkplaats welke dan ook het eerst 
plaatsvindt.
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Omvang van de dekking

Indien, gedurende de Verzekerde Reis, de Persoonlijke Bagage of Eigendommen van de Verzekerde Persoon gestolen, vermist 
of beschadigd raken, dan zullen de Verzekeraars aan de Verzekerde Persoon de nieuwwaarde onder aftrek van slijtage tot het 
maximale verzekerde bedrag van € 5.000 per Verzekerde Reis uitbetalen, tot een maximaal bedrag van € 750 voor elk willekeurig 
artikel of Paar of Stel artikelen. Sieraden, horloges en de persoonlijke ski-uitrusting van de Verzekerde Persoon zijn collectief 
voor een maximaal bedrag van € 750 per Verzekerde Reis verzekerd. Indien de zaak of het artikel voor een economisch bedrag 
gerepareerd kan worden dan vergoeden de Verzekeraars alleen deze reparatiekosten.

Toepasselijke voorwaarden en beperkingen

1.  De Verzekerde Persoon dient alle normale voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om de veiligheid van de Persoonlijke 
Bagage en Eigendommen te waarborgen en mag deze op geen enkel moment onbeveiligd of onbeheerd achterlaten op een 
plaats die voor het publiek toegankelijk is.

2.  De Verzekerde Persoon dient alle redelijke stappen te ondernemen om verlies en schade te voorkomen of te minimaliseren.
3.  De Verzekerde Persoon zal alle mogelijke praktische stappen ondernemen om gestolen of vermiste artikelen terug te krijgen 

en om een schuldig(e) persoon of personen te identificeren en gerechtelijke vervolging van een dergelijk persoon of personen 
te garanderen. De Verzekeraars mogen te allen tijde op hun kosten en behoudens enige kwesties tussen hunzelf en een 
Verzekerde Persoon, zulke acties ondernemen zoals gepast wordt geacht voor het terugkrijgen van het eigendom dat wordt 
vermist of dat als vermist wordt gemeld.

4.  De Verzekeraars moeten niet later dan 30 dagen na terugkeer van de Verzekerde Persoon naar het land waar hij/zij gewoonlijk 
verblijft schriftelijk op de hoogte worden gesteld van alle gevallen die eventueel tot een claim zouden kunnen leiden. De 
Verzekerde Persoon zal op eigen kosten een schriftelijke verklaring afgeven aan de Verzekeraars waarin de schade wordt 
bekrachtigd, samen met alle certificaten, informatie, bewijs en ontvangsten die de Verzekeraars nodig hebben.

5.  Indien een frauduleuze schadeaangifte wordt gedaan of indien frauduleuze middelen worden gebruikt om voordelen te 
verkrijgen onder de Polis, dan zullen alle voordelen daaronder nietig verklaard worden in zover dat het betrekking heeft op de 
betreffende Verzekerde Persoon of Personen.

6.  American Express Europe S.A. behoudt het recht om een eventuele Overeengekomen schikking(en) te crediteren naar een 
achterstallige Bedrijfskaartrekening waarvan de Verzekerde Persoon een Kaarthouder is.

7.  Verzekeraars zullen alleen verlies of schade aan de Verzekerde Persoon vergoeden voor zover deze niet door enig andere 
verzekering is gedekt.

8.  Indien de Verzekerde Persoon een schadeaangifte onder de Polis wenst in te dienen moet hij of zij het volgende overleggen:
i) een ontvangstbewijs voor de aankoop van de originele artikelen.
ii) het verslag van de politie of vervoersmaatschappij (waar van toepassing).

9.  Indien de Verzekeraars aansprakelijk worden voor een uitbetaling onder deze verzekering met betrekking tot verlies of schade 
dan zullen de Verzekeraars, tot bedrage van een dergelijke betaling, in de plaats treden voor de rechten en rechtsmiddelen 
van de Verzekerde Persoon tegen een partij, met betrekking tot een dergelijk verlies of schade, en zal gerechtigd zijn, op 
hun eigen kosten, namens de Verzekerde Persoon de schuldige partij voor het gerecht te dagen. De Verzekerde Persoon zal 
de Verzekeraars alle mogelijke hulp geven die de Verzekeraars nodig kunnen hebben om hun rechten en rechtsmiddelen te 
waarborgen.

Uitsluitingen

Het volgende wordt niet door de verzekering gedekt:
1. De eerste € 150 van elke claim en elk voorval met betrekking tot elke Verzekerde Persoon.
2. Persoonlijke bagage die is geleend, of aan de Verzekerde Persoon is toevertrouwd.
3. Diefstal uit onbeheerde motorvoertuigen.
4.  Elk verlies of schade dat niet binnen 24 uur aan de politie is gemeld (of tijdens de eerste de beste gelegenheid, maar binnen 

48 uur) na ontdekking van zulk verlies, of schade aan de Persoonlijke Bagage tijdens vervoer, en dat niet onmiddellijk aan de 
Vervoerder wordt gemeld.

5.   Elk verlies of zichtbare schade aan de Persoonlijke Bagage, dat niet onmiddellijk aan de Vervoerder, tijdens vervoer  
wordt gemeld.

6. Schadeaangiftes waar het Politierapport of Vervoerdersrapport niet beschikbaar wordt gesteld aan de Verzekeraars.
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7. Claims voor bedragen hoger dan € 750 voor:
– een enkel artikel
– een Paar of Stel artikelen
– in totaal met betrekking tot sieraden, horloges, fotografische apparatuur en persoonlijke ski-uitrusting.

8.  Verlies van een artikel terwijl de Verzekerde Persoon zich op een openbare plaats bevindt en waar het artikel niet onder het 
directe toezicht van de Verzekerde Persoon wordt gehouden.

9.  Verlies of schade door electrische of mechanische storingen, slijtage en scheuren, motten of ongedierte, deuken of krassen 
of andere processen zoals verven of reinigen.

10. Verlies of schade door inbeslagneming of vasthouding door de Douane of andere wettige beambtes.
11.  Verlies of schade van gehuurde eigendommen of apparatuur, contactlenzen of hoornvlieslenzen, kunstgebit, obligaties, 

effecten, geldwaren, traveller cheques, zegels of andere documentatiepapieren, muziekinstrumenten, typemachines, 
glas, porselein, antiek, schilderijen, sportartikelen tijdens gebruik, fietsen, gehoorapparaten, monsters of handelswaar, 
computers en computerverwante apparatuur, personal organizers, draagbare telefoons, televisie’s, CD-spelers, voertuigen 
of accessoires, boten en/of hulpuitrustingen.

12.  Schade aan breekbare of broze artikelen behalve in geval van brand of als gevolg van een ongeluk aan een zeevaartuig, 
luchtvaartuig of voertuig.

13. Elke daad met voorbedachte rade of nalatigheid door de Verzekerde Persoon.
14  Verlies of schade veroorzaakt door oorlog, invasie, handelingen door een buitenlandse macht, vijandelijkheden (of er nu wel of 

geen oorlog is verklaard), burgeroorlog, oproer (d.w.z. wanordelijke ordeverstoring door een groep personen hetzij nationaal of 
plaatselijk die de sociale orde en rust van het gebied ernstig bedreigen), of opstand waaronder terrorisme, revolutie, revoltes, 
militaire of de geüsurpeerde machten, of deelname in rellen of ongeregeldheden van welke aard dan ook.

15  Verlies, vernietiging van of schade aan om het even welke eigendommen, of verlies van welke kosten van welke aard dan ook 
die direct of indirect, veroorzaakt zijn door, of geheel of gedeeltelijk het gevolg is van:
(a)  ioniserende straling of contaminatie door radioactiviteit van een kernbrandstof of uit enig ander kernafval of uit de 

verbranding van kernbrandstof.
(b)  de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van een explosieve nucleaire inrichting of een 

nucleair onderdeel hiervan.

Beëindiging

De verzekeringsdekking ten gunste van een individuele houder van de Corporate Card wordt beëindigd op de datum waarop  
hij/zij geen bevoegde houder van de Corporate Card meer is of, afhankelijk van welke datum eerder plaatsvindt, de dag waarop 
de Hoofdpolis wordt beëindigd.

Schadeaangifte

De Verzekeraars dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van elk voorval dat waarschijnlijk tot een 
claim zal leiden en in elk geval binnen 30 dagen na beëindiging van de Verzekerde Reis. Alle schadeaangiftes en correspondentie 
met betrekking tot de Verzekering moeten worden gericht aan:
Crawford & Company
Postbus 626
3000 AP Rotterdam. 
K. P. van der Mandelelaan 50
3062 MB Rotterdam
Telefoon: 010-453 55 35
Fax: 010-452 92 04

American Express Europe S.A.
Gebouw Amerika
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020 - 504 8700
www.americanexpress.nl/corporate

American Express Europe S.A. has its registered office  
at Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spain.  
It is registered in Spain with fiscal identification  
number A-82628041.
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American Express® Corporate Card Programme
Reisongemakkenverzekering Zakenreizen – Verzekeringsvoorwaarden

1

Beschrijving van de dekking

Deze dekkingsomschrijving beschrijft de uitkeringen, definities en voorwaarden van deze polis (nr. 53NE021974), die dekking 
biedt in geval van reisongemakken tijdens zakenreizen. De Nederlandse vestiging van American Express Europe S.A. is de  
polishouder van de groepsverzekeringspolis, de verzekeraar is Chubb European Group SE1. De claimafhandeling wordt verzorgd 
door AXA.

1 Chubb European Group SE is een onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 

450 327 374 RCS Nanterre. Statutaire zetel:  La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb 

European Group SE heeft een volledig volgestort maatschappelijk kapitaal van €896.176.662 en valt onder het toezicht van de ‘Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution’ (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. 

Chubb European Group SE , Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 

24353249. In Nederland valt zij tevens onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Verzekerde

Alle houders van de Bedrijfskaart wier Bedrijfskaart is uitgegeven door American Express Europe S.A. (American Express), voor 
zover de Kaart wordt aangevraagd bij American Express in Nederland, die functionarissen, partners, eigenaars of werknemers 
van Sponsororganisaties zijn, wier Kaartrekening een goed verloop kent en die de volledige kosten voor een reis met een lijnvlucht 
via een American Express Bedrijfskaartrekening voorafgaand aan de volgens de officiële dienstregeling geplande vertrektijd 
hebben betaald.

Lijnvlucht

Met ”Lijnvlucht” wordt bedoeld een vlucht in een luchtvaartuig dat door een luchtvaartmaatschappij wordt beheerd, op 
voorwaarde dat:

1.  Deze luchtvaartmaatschappij een certificaat, vergunning of gelijkwaardige, door de bevoegde autoriteiten in het land waarin 
het luchtvaartuig is geregistreerd, verstrekte goedkeuring voor lijnvluchtvervoer bezit en in overeenstemming met deze 
vergunning dienstregelingen en tarieven publiceert voor passagiersvervoer tussen vastgestelde luchthavens op regelmatige 
en vastgestelde tijden.

2.  Zo’n vlucht regelmatig en bij voortduring wordt uitgevoerd op routes en tijden zoals gepubliceerd in de ABC World Airways 
Guide, die van tijd tot tijd wordt aangepast.

3.  Vertrektijden, overstap- en aankomstplaatsen zullen worden vastgesteld aan de hand van het Lijnvluchtticket, uitgeschreven 
op naam van de verzekerde.

Dekking

1.  Vertraagde vlucht, geannuleerde vlucht of geweigerde toegang.
 Als het vertrek van een bevestigde vlucht van een verzekerde vanaf een luchthaven 4 uur of langer wordt uitgesteld of 

wordt geannuleerd of de verzekerde wordt de toegang tot het luchtvaartuig geweigerd als gevolg van overboeking, en de 
verzekerde is binnen 4 uur na de volgens de officiële dienstregeling geplande vertrektijd van deze vlucht geen alternatief 
vervoer aangeboden, zal de Maatschappij de verzekerde een vergoeding uitkeren voor aankopen die hij met de American 
Express Corporate Card doet met betrekking tot maaltijden in restaurants of verfrissingen tot een maximum van € 175, op 
voorwaarde dat deze kosten worden gemaakt in het tijdsbestek waarin het ongemak zich voordoet.

2. Gemiste aansluitingen
 Als de verzekerde op de overstapplaats zijn bevestigde aansluitende lijnvlucht mist als gevolg van de latere aankomst van de 

voorafgaande bevestigde lijnvlucht en de verzekerde binnen 4 uur na de feitelijke aankomsttijd van de voorafgaande lijnvlucht 
geen alternatief vervolgvervoer is aangeboden, zal de Maatschappij de verzekerde een vergoeding uitkeren voor kosten die 
hij met de American Express Corporate Card betaalt. Deze kosten dienen betrekking te hebben op een hotelovernachting en 
maaltijden in restaurants of verfrissingen tot een maximum van € 175, op voorwaarde dat deze kosten worden gemaakt in het 
tijdsbestek waarin het ongemak zich voordoet.
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3.  Vertraging van bagage
 Als de meegenomen en ingecheckte bagage van de verzekerde niet aan hem of haar wordt geleverd binnen 6 uur na 

deaankomsttijd van de verzekerde op de volgens de officiële dienstregeling geplande bestemming van zijn of haar vlucht, 
zal deMaatschappij de verzekerde een vergoeding uitkeren voor kosten die hij of zij met de American Express Corporate 
Card op dezevolgens de officiële dienstregeling geplande bestemming voorafgaand aan het terugkrijgen van deze bagage 
heeft gemaakt.Deze kosten dienen betrekking te hebben op direct noodzakelijke artikelen, kleding en toebehoren met een 
maximum van € 175.

4.  Vertraging van bagage
 Als de meegenomen en ingecheckte bagage van de verzekerde niet binnen 48 uur na de aankomst van de verzekerde op 

devolgens de officiële dienstregeling geplande bestemming van zijn of haar vlucht wordt geleverd, wordt deze bagage als 
definitiefverloren beschouwd. In dat geval zal de Maatschappij de verzekerde een vergoeding uitkeren voor uitgaven met de 
American Express Corporate Card die binnen 4 dagen na zijn of haar aankomsttijd op de volgens de officiële dienstregeling 
geplande bestemming zijngedaan met betrekking tot direct noodzakelijke kleding en toebehoren met een maximum van € 
875, op voorwaarde dat dezeaankopen voorafgaand aan de teruggave van de bagage worden gedaan.

Uitsluitingen

Deze verzekering dekt geen verlies of uitgave die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van:
1. Verklaarde of niet verklaarde oorlog of daaruit voortvloeiende handelingen.
2. Inbeslagname of vordering door de douane of een andere overheidsinstantie.
3. Onwettige handelingen door of namens de verzekerde.
4. Werkzaamheden van de verzekerde als bestuurder of bemanningslid van een luchtvaartuig.
5. Het nalaten van alle redelijkerwijs uit te voeren maatregelen om zoekgeraakte bagage te redden of terug te krijgen.
6.  Het niet aanmelden van het verlies van de bagage aan de autoriteiten van de luchtvaartmaatschappij op de plaats van 

bestemmingen het nalaten van het verkrijgen van een ”Property Irregularity Report”.
7.  Staking of gelijksoortige handelingen van personeel van de luchtvaartmaatschappij, bemanning van het 

luchtvaartuig,bagagepersoneel of luchtverkeersleiders.
8 Uitgaven of aankopen die niet met de American Express Corporate Card zijn gedaan.
9. Zoekgeraakte of vertraagde bagage op een vlucht(en) waarmee de verzekerde terug naar zijn woonplaats keert.

Schadeaangifte

1.  In geval van schade en voor het verkrijgen van een schadeformulier, en dient de Kaarthouder onmiddellijk of in elk geval niet 
later dan 30 dagen na de gebeurtenis die aan de schade ten grondslag ligt contact op te nemen met: 
American Express Ledenservice: tel. +31 (0)20 - 504 8700 
of direct met AXA: tel. +31 (0)20 - 709 1072

2.  Alle informatie en bewijzen die de Maatschappij of haar gevolmachtigden verlangen, dienen op kosten van de verzekerde of 
zijn ofhaar vertegenwoordiger te worden verstrekt en wel in de vorm en aard die de Maatschappij voorschrijft.

3.  De volgende informatie dient bij elke schadeaangifte te worden gevoegd:
a)  Het rekeningnummer dat aangeeft dat het desbetreffende vluchtticket/de tickets via een American Express 

Kaartrekening is/zijn betaald;
b)  met betrekking tot verloren of vertraagde bagage, het ”Property Irregularity Report” dat door de 

luchtvaartmaatschappij is verstrekt;
c)  volledige gegevens over de vlucht (vluchtnummers, luchthaven van vertrek, bestemming, vertrek- en aankomsttijden enz.)
d volledige gegevens over de geleden vertraging of het verlies;
e)  volledige gegevens over de uitgaven waarvoor een vergoeding wordt verlangd en kopieën van de rekeningformulieren.

4.  De desbetreffende uitkeringen met betrekking tot geldige claims worden gecrediteerd op de American Express Corporate 
Card rekening van de verzekerde.
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Beperking van vergoedingen
Het bezit van twee of meerdere American Express Kaarten zal de Maatschappij niet verplichten tot betaling van hogere bedragen 
dan de hierin genoemde maximale bedragen voor uitgaven die door één individuele verzekerde worden gedaan als gevolg van 
één gebeurtenis die door de Hoofdpolis wordt gedekt.

Beëindiging
De verzekeringsdekking ten gunste van een individuele houder van de Corporate Card wordt beëindigd op de datum waarop hij 
of zij geen bevoegde houder van de Bedrijfskaart meer is of, afhankelijk van welke datum eerder plaatsvindt, de dag waarop de 
Hoofdpolis wordt beëindigd.

American Express Europe S.A.
Gebouw Amerika
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020 - 504 8700
www.americanexpress.nl/corporate

American Express Europe S.A. has its registered office  
at Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spain.  
It is registered in Spain with fiscal identification  
number A-82628041.
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American Express® Corporate Card Programma
Ongevallenverzekering Zakenreizen – Verzekeringsvoorwaarden

1

Verzekeringscertificaat

Dit certificaat bevat nadere gegevens over de verzekeringsdekking die door American Express Europe S.A. is aangegaan bij 
Chubb European Group SE1 (hierna de ”Maatschappij” genoemd), ten gunste van houders van de American Express Corporate 
Card die onder de voorwaarden van de relevante Hoofdpolissen in euro worden gefactureerd.

1 Chubb European Group SE is een onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 

450 327 374 RCS Nanterre. Statutaire zetel:  La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb 

European Group SE heeft een volledig volgestort maatschappelijk kapitaal van €896,176,662 en valt onder het toezicht van de ‘Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution’ (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. 

Chubb European Group SE , Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder 

nummer 24353249. In Nederland valt zij tevens onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Omschrijving van de dekking

Verzekerde personen
Alle houders van een Bedrijfskaart wier Bedrijfskaart is uitgegeven door American Express Europe S.A. (American Express), 
op voorwaarde dat de Kaart in Nederland wordt gefactureerd, die functionarissen, partners, eigenaars, of werknemers van 
Sponsororganisaties zijn en wier Kaartrekening een goed verloop kent. Werknemers van Sponsororganisaties met een Business 
Travel Account of Treasurer’s Card Account voor wie gedekte vervoerskosten via zulke rekeningen worden betaald, zijn eveneens 
verzekerd. De echtgeno(o)t(e) c.q. partner van verzekerden zijn verzekerd wanneer:

(a) zij met de verzekerde tijdens diens zakenreis en op verzoek en kosten van de Sponsororganisatie meereizen en
(b) aparte gedekte vervoerskosten voor hen worden betaald.

Bovendien elke persoon die van een Sponsororganisatie (een ”geautoriseerde reiziger”) met een door American Express uitgegeven 
Bedrijfskaartrekening, Business Travel Account of een Treasurer’s Card Account toestemming heeft gekregen om de vervoerskosten 
per openbaar vervoermiddel via deze rekening te betalen of, waar van toepassing, via de gespreide betalingsrekening die in samenhang 
met één van deze rekeningen wordt aangeboden; voor zover de Kaart in Nederland wordt gefactureerd.

Definities en omvang van de dekking

Deze dekkingsomschrijving beschrijft de uitkeringen, definities en voorwaarden van deze polis (nr. 53NE021973), die dekking 
biedt in geval van overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De termen Bedrijfskaart, Bedrijfskaarthouder 
en Bedrijfskaartrekening die in dit document worden genoemd, hebben betrekking op de American Express Corporate Card. 
Met ”Ongeval” wordt bedoeld een tijdens de verzekeringsduur plotseling, onafhankelijk van de wil van Verzekerde, uitwendig 
onmiddellijk op hem inwerkend fysiek geweld, dat rechtstreeks en uitsluitend de oorzaak is van zijn lichamelijk letsel, mits de 
aard van het letsel objectief geneeskundig is vast te stellen.
Met ”Lichamelijk letsel” wordt bedoeld een letsel bij Verzekerde dat ontstaat tijdens de verzekeringsduur en dat uitsluitend 
door een Ongeval wordt veroorzaakt en uitsluitend en onafhankelijk leidt tot de dood of blijvende invaliditeit van Verzekerde 
binnen 12 maanden na het Ongeval.
Een verlies wordt door de polis gedekt op voorwaarde dat de verzekerde persoon een lichamelijk letsel heeft opgelopen, zoals 
omschreven:
1. zolang de polis geldig is met betrekking tot de verzekerde, en
2. onder de omstandigheden en op de wijze die is beschreven in de onderstaande beschrijving van gevaren onder de titel 

”Wanneer vindt een uitkering plaats”.
Met ”Vervoerskosten” wordt bedoeld: de reiskosten als betalende passagier in enig openbaar vervoermiddel, anders dan 
een taxi, op voorwaarde dat de vervoerskosten worden gefactureerd via de Bedrijfskaartrekening, Business Travel Account of 
Treasurer’s Card Account van de verzekerde.
Met ”Openbaar Vervoermiddel” wordt bedoeld: een vervoermiddel (behalve een huurauto) dat beschikt over een  
vergunning om via lucht, land of water tegen een vergoeding passagiers te vervoeren.
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Met ”Sponsororganisatie” wordt bedoeld: de rechtspersoon, partnerschap, vereniging, eigenaar of een moeder- of dochter- of 
aangesloten onderneming hiervan, waarmee de verzekerde een dienstverband is aangegaan en deelneemt aan het Bedrijfskaart-, 
Business Travel Account- of Treasurer’s Card Account-programma van American Express.
Met ”Lijnvlucht” wordt bedoeld: een vlucht in een luchtvaartuig dat door een luchtvaartmaatschappij wordt beheerd, op 
voorwaarde dat:
1. Deze luchtvaartmaatschappij een certificaat, vergunning of gelijkwaardige, door de bevoegde autoriteiten in het land 

waarin het luchtvaartuig is geregistreerd verstrekte goedkeuring voor lijnvluchtvervoer bezit en in overeenstemming met 
deze vergunning, dienstregelingen en tarieven voor passagiersvervoer tussen vastgestelde luchthavens op regelmatige en 
vastgestelde tijden publiceert.

2. Zo’n vlucht regelmatig en bij voortduring wordt uitgevoerd op routes en tijden zoals gepubliceerd in de ABC World Airways 
Guide, die van tijd tot tijd wordt aangepast.

3. Vertrektijden, overstap- en aankomstplaatsen zullen worden vastgesteld aan de hand van het Lijnvluchtticket dat is 
uitgeschreven op naam van de verzekerde.

Onder ”terrorisme” wordt verstaan activiteiten tegen personen, organisaties of zaken van welke aard dan ook, die het volgende, 
of de voorbereiding tot het volgende, omvatten:

a. gebruik van of dreiging met kracht of geweld;
b. begaan van of dreiging met een gevaarlijke daad; of
c. begaan van of dreiging met een daad, die een electronisch, communicatie-, informatie- of mechanisch systeem stoort of 

uitschakelt;
en voorzover één of beide van de volgende voorwaarden van toepassing is of zijn:

a. het effect is het intimideren of iets afdwingen van een bestuur of een burgerlijke bevolking, of enig deel daarvan, of het 
uitschakelen van enig deel van de economie; of

b. het intimideren of iets afdwingen van een bestuur lijkt de bedoeling te zijn, of het bevorderen van politieke, ideologische, 
religieuze, sociale of economische doelen, of het uitdrukken van steun aan of verzet tegen een filosofie of een ideologie.

Uitkering

Uitkering in geval van overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval
De Maatschappij zal overgaan tot uitkering van het bedrag vermeld in de Uitkeringstabel, wanneer een verzekerde een hierin 
vermeld verlies lijdt als gevolg van lichamelijk letsel op voorwaarde dat: 
1. Dit verlies optreedt binnen 365 dagen na de dag van het ongeval dat dit verlies heeft veroorzaakt; en
2. Als meer dan één verlies zoals vermeld in genoemde Tabel wordt geleden als gevolg van één ongeval, zal slechts het grootste 

van de in de genoemde Tabel vermelde bedragen worden uitgekeerd.

Uitkeringstabel
Uit te keren bedragen

Verlies van: Risico Zakenreis Risico Privéreis

Leven €350.000 €100.000

Beide handen of beide voeten of het 
gezichtsvermogen van beide ogen €350.000 €100.000

Eén hand en één voet €350.000 €100.000

Hand of voet en gezichtsvermogen van één oog €350.000 €100.000

Spraakvermogen en gehoor €350.000 €100.000

Eén hand of één voet €175.000 €50.000

Gezichtsvermogen van één oog €175.000 €50.000

Spraak- of gehoorvermogen €175.000 €50.000

Duim en wijsvinger van dezelfde hand €87.500 €25.000

Met de term ”Verlies” wordt bedoeld met betrekking tot handen en voeten, de feitelijke amputatie op het niveau van of boven 
de pols- of enkelgewrichten en met betrekking tot ogen het volledige en onherstelbare verlies van het gezichtsvermogen. Met 
”Verlies” wordt bedoeld met betrekking tot duim en wijsvinger, de feitelijke amputatie op het niveau van of boven de gewrichten 
die zich het dichtst bij de palm bevinden; met betrekking tot het spraakvermogen het volledige en onherstelbare verlies hiervan; 
met betrekking tot het gehoor het volledige en onherstelbare verlies hiervan in beide oren.
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Maximale vergoeding per verzekerde
In geen enkel geval zal het bezit van meerdere Bedrijfskaartrekeningen, Business Travel Accounts of Treasurer’s Card Accounts de 
Maatschappij verplichten tot betaling van een uitkering voor meer dan één verlies dat is geleden door enige individuele verzekerde 
als gevolg van één ongeval. De verplichting van de Maatschappij zal bestaan in uitkering van het hoogste bedrag onder welke van 
de American Express Kaartrekeningen dan ook die dekking biedt voor het etreffende ongeval en verlies.

Blootstelling aan natuurelementen en verdwijning

Als een verzekerde omwille van een ongeval dat is gedekt door de Polis, onafwendbaar wordt blootgesteld aan de natuurelementen  
en als gevolg van deze blootstelling een verlies lijdt waarvoor een vergoeding wordt voorzien, is dit verlies gedekt onder de 
voorwaarden van de Polis. Als het lichaam van een verzekerde niet wordt gevonden binnen één jaar na de verdwijning, de 
noodlanding, het stranden, het zinken of het lijden van schipbreuk van een openbaar vervoermiddel waarin de verzekerde zich 
als passagier bevond, wordt ervan uitgegaan, afhankelijk van alle overige voorwaarden en voorzieningen van de Polis, dat de 
verzekerde het leven heeft verloren.

Wanneer vindt een uitkering plaats?

Een uitkering kan per verlies voor slechts één risico plaatsvinden

Beschrijving van het risico Zakenreis
(24-uurs bescherming tegen ongevallen tijdens een zakenreis)

De van toepassing zijnde uitkering vindt plaats als de verzekerde een lichamelijk letsel oploopt, zoals omschreven, tijdens een 
bonafide zakenreis voor de Sponsororganisatie (Reis) waar ook ter wereld. Deze verzekering is uitsluitend van kracht wanneer 
en nadat de verzekerde zijn/haar vervoerskosten via de Bedrijfskaartrekening heeft betaald of wanneer deze vervoerskosten 
voor hem/haar via een Business Travel Account of een Treasurer’s Card Account zijn betaald.

De dekking treedt in werking op het tijdstip waarop de verzekerde zijn of haar woning of zijn/haar plaats van tewerkstelling verlaat, 
met het oogmerk om op Reis te gaan of, afhankelijk van wat als laatste plaatsvindt, op het tijdstip waarop de vervoerskosten zijn 
betaald via de Bedrijfskaartrekening, Business Travel Account of Treasurer’s Card Account. De dekking blijft van kracht totdat de 
verzekerde terugkeert naar zijn/haar woning of plaats van tewerkstelling.

Echter, voor Zakenreizen die langer dan dertig achtereenvolgende dagen duren, eindigt de dekking op de éénendertigste dag om 
12.01 uur op de plaats waar de verzekerde zich op dat moment bevindt. De dekking treedt in dat geval wel opnieuw in werking, 
wanneer de  verzekerde aan de terugreis begint maar blijft beperkt tot de risico’s openbaar vervoermiddel, luchtvervoer, 
luchthavenvervoer en luchthaventerreindekking zoals beschreven onder ”Beschrijving van het risico tijdens een Privéreis”. Een 
verlies dat wordt geleden tijdens een Terugreis wordt niettemin bepaald door de kolom ”Risico Zakenreis” in de Uitkeringstabel.

Met de zin ”tijdens een bona fide zakenreis voor de Sponsororganisatie” wordt bedoeld: tijdens een opdracht voor of onder 
leiding van de Sponsororganisatie met als doel het voeren van zaken voor de Sponsororganisatie; deze zin is niet van toepassing 
op het dagelijkse woon- en werkverkeer, bona fide verloven, nevenreizen van persoonlijke aard of vakanties.

Indien Terrorisme heeft bijgedragen tot het ontstaan van een Lichamelijk Letsel, zoals omschreven, is er slechts dekking voor 
het risico tijdens een Zakenreis, voorzover dit Lichamelijk Letsel ontstond op het moment dat de verzekerde zich aan boord van 
een Openbaar Vervoermiddel bevond.

Beschrijving van het risico tijdens een Privéreis

(Bescherming in een openbaar vervoermiddel en tijdens luchthavenvervoer tijdens een Privéreis)

Uitkeringen welke onder het ”Risico Privéreis” zijn gedekt, zijn niet gedekt onder het ”Risico Zakenreis”. Geautoriseerde 
reizigers zijn geen verzekerden onder het ”Risico Privéreis”.

Openbaar vervoermiddel en luchtvervoer

De desbetreffende uitkering is betaalbaar als de verzekerde een lichamelijk letsel oploopt als gevolg van een ongeval dat 
plaatsvindt terwijl hij zich uitsluitend als passagier bevindt in een openbaar vervoermiddel, aan boord hiervan gaat of uitstapt 
of door het openbaar vervoermiddel wordt getroffen tijdens een gedekte reis. Een reis wordt als ”Gedekte Reis” beschouwd als:

1. Het een reis betreft die door de verzekerde wordt ondernomen tussen het vertrekpunt en de eindbestemming zoals 
aangegeven op het ticket van de verzekerde; en

2. Het ticket van de verzekerde voor een reis, voorafgaand aan het optreden van lichamelijk letsel, via een Bedrijfskaartrekening, 
Business Travel Account of Treasurer’s Card Account is betaald; en

3. Het niet een bona fide zakenreis voor een Sponsororganisatie betreft.
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Dekking bij luchthavenvervoer
Als een lijnvluchtticket voor een Gedekte Reis voorafgaand aan het vertrek van de verzekerde van de luchthaven is aangeschaft, 
is de desbetreffende uitkering betaalbaar wanneer de verzekerde lichamelijk letsel heeft opgelopen terwijl hij zich als passagier 
bevond in een openbaar vervoermiddel over land of in een helikopter die een regelmatige dienst verzorgt en als openbaar 
vervoermiddel wordt gebruikt, maar uitsluitend:

(a) wanneer hij rechtstreeks naar een luchthaven gaat met als oogmerk om aan boord van een lijnvlucht te gaan; of
(b) wanneer hij rechtstreeks een luchthaven verlaat na het beeïndigen van een lijnvlucht.

Dekking op het luchthaventerrein
Als een lijnvluchtticket voor een gedekte reis voorafgaand aan het aan boord gaan is aangeschaft, is de desbetreffende uitkering 
betaalbaar wanneer de verzekerde lichamelijk letsel oploopt op het voor passagiers bestemde gedeelte van het luchthaventerrein,  
maar uitsluitend wanneer de verzekerde zich onmiddellijk voorafgaand aan het aan boord gaan of onmiddellijk na het verlaten 
van een lijnvlucht op dit gedeelte bevindt.

Uitsluitingen

Deze polis dekt niet een verlies dat wordt veroorzaakt of waartoe wordt bijgedragen door:
1. Het rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen;
2. Bewust zelf toegebracht letsel, zelfmoord, zelfvernietiging of poging daartoe in een toerekeningsvatbare toestand;
3. Ziekte, lichamelijke of geestelijke zwakheid of medische of chirurgische behandeling voor deze aandoeningen tenzij de 

behandeling van een aandoening als een rechtstreeks gevolg van gedekt lichamelijk letsel is vereist;
4. Aanwezigheid op gevaarlijke werkplaatsen (bijv. onder water, mijnen, bouwplaatsen, olieplatforms enz.);
5. Verklaarde of niet verklaarde oorlog of gelijksoortige handelingen; een handeling gesteld door een vertegenwoordiger 

van een willekeurige regering; groepering of pressie groep die is verwikkeld in oorlog, vijandelijkheden of een andere 
gelijksoortige handelingen, op voorwaarde dat deze vertegenwoordiger in het geheim optreedt en niet in verbinding staat 
met de handelingen van een krijgsmacht (land-, zee- of luchtmacht) in het land waar het letsel optreedt, zal niet worden 
beschouwd als een oorlogshandeling;

6. Dienst in de land-, zee- of luchtmacht van enig land;
7. Deelname aan willekeurig welke activiteit van krijgsmacht, politie of brandweer;
8. Werkzaamheden als bestuurder of bemanningslid van enig openbaar vervoermiddel;
9. Vliegen in een luchtvaartuig dat eigendom is van of wordt geleased door de Sponsororganisatie van de verzekerde;
10. Vliegen in enig geautoriseerd luchtvaartuig dat een gecharterd, geen lijnvluchten uitvoerend openbaar vervoermiddel is dat 

door één organisatie is gehuurd;
11. Vliegen in een militair luchtvaartuig of enig luchtvaartuig waarvoor speciale vergunningen of vrijstellingen zijn vereist; of
12. Het begaan van of een poging doen tot het uitvoeren van een onwettige handeling door of namens de verzekerde of zijn 

begunstigden.
13. Het rechtstreeks of onrechtstreeks daadwerkelijk of vermeend of lossen, uitstrooien, laten weglekken, migreren, ontsnappen 

van respectievelijk blootstellen aan enig gevaarlijk biologisch, chemisch, nucleair of radioactief gas, materie of besmetting of 
door met één van deze elementen te dreigen.

Schadeaangifte

1. E en schriftelijke Aanvraag tot schadevergoeding dient binnen 20 dagen na het ontstaan of begin van een verlies dat door 
de polis wordt gedekt of zo snel mogelijk als redelijkerwijze erna mogelijk is, te worden overhandigd aan de Maatschappij 
op het volgende adres:
Chubb European Group SE
Accident & Health
Postbus 8664
3009 AR Rotterdam
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2. Vergoedingen die betaalbaar zijn voor een verlies, worden uitgekeerd na ontvangst van voldoende schriftelijke bewijzen van 
dit verlies. De vergoeding voor het verlies van het leven en andere toekomende vergoedingen die onbetaald zijn bij overlijden 
van de verzekerde zullen betaald worden aan de nalatenschap van de verzekerde. Het ontvangstbewijs van de persoon/
personen aan wie de betaling gedaan is, ontslaat de Maatschappij van alle verdere verplichtingen.

Time Limit of Actions

De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit deze Polis bedraagt drie jaar te rekenen na de termijn 
waarbinnen schriftelijke bewijzen van het verlies dienen te worden overlegd.

American Express Europe S.A.
Gebouw Amerika
Hoogoorddreef 15
1101 BA  Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020 - 504 8700
www.americanexpress.nl/corporate

American Express Europe S.A. has its registered office 
at Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spain.  
It is registered in Spain with fiscal identification  
number A-82628041.
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