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American Express® Corporate Card Programma
Bagage- En Persoonlijke Eigendommenverzekering Zakenreizen –
Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringscertificaat
Dit certificaat verstrekt gegevens over de dekking die door American Express Services Europe Limited 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 Services Europe Ltd., 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 Services Europe Limited 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 Services Europe Limited
Gebouw Amerika
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020 - 504 8700
www.americanexpress.nl/corporate
American Express Services Europe Limited
Registered in England and Wales,
Company number 1833139
Registered Office Belgrave House,
76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX447

