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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”), ten gunste van houders van de American Express Bedrijfskaart 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 Bedrijfskaart.
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. Een 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.

Verjaring

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

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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