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World Business Card

In het kort
Waarom de World Business Card (WBC)
De specifieke kenmerken van de World Business Card (WBC) verklaren duidelijk waarom het product al jarenlang een referentie is.  
De volledige verzekering en actieve bijstand met hoge verzekerde bedragen en zijn drie kapitaalformules Silver, Gold en Platinum  
bieden flexibiliteit die aan de behoeften van de moderne reizigers aangepast is.

Group+ variant
Op basis van de succesvolle WBC-formule ontwikkelden we Group+ Business Travel Accident (G+ BTA). Deze variant is bedoeld voor  
ondernemingen en meer in het algemeen voor iedere rechtspersoon zoals VZW’s, internationale bedrijven, NGO’s enz.

Doelgroep
Zelfstandigen, vrije beroepers en Individuen die vaak reizen maar nooit langer dan 90 dagen consecutief.

Territorium
• Verblijf in het buitenland, alle landen van de wereld, met   inbegrip van de heen- en terugreis (met uitzondering van landen in oorlog 
 en landen waartegen sancties gelden).

• Verblijf in het land van domicilie, gewoonlijke werk- en verblijfplaats middels een overnachting in een hotel, met inbegrip van de weg 
 terug. (niet alle waarborgen zijn hier voorzien).

Bijstand en verzekering
Bij de ontwikkeling van deze verzekering is rekening gehouden met alle trends en ontwikkelingen, waaronder pandemieën.  
Zo worden, binnen de grenzen van de polis, in bepaalde gevallen de medische kosten en de annulering wegens ziekte ten gevolge 
van een pandemie gedekt. WBC biedt u de beste combinatie van dekkingen en bijstandsdiensten gaande van de (rechtstreekse) 
vergoeding van medische kosten tot een dekking bagage, annulering, burgerlijke aansprakelijkheid, kidnap & ransom, ongevallen 
en een volledig bijstandspakket. De WBC Silver, Gold en Platinum formule verschillen enkel op vlak van verzekerde bedragen en 
premie.

Gezinsformule
Middels een kleine extra premie worden alle leden van het gezin gedekt voor gemeenschappelijk of afzonderlijk gemaakte reizen.

Optie Car Assistance
WBC biedt u ook de optie om de bijstand van uw voertuig te verzekeren in zowel binnenland als buitenland  (de landen vermeld op 
de groene kaart).

Hiermee geniet u van onder andere: plaatselijke pechverhelping, slepen in België, vervangwagen in België en technische bijstand 
en huurwagen in het buitenland.
Niet alleen uw voertuig maar ook u en uw medepassagiers zullen met de grootste zorg bijgestaan worden om u de best mogelijke 
oplossing aan te bieden.

Een opeenvolging van verbeteringen
De World Business Card werd sinds de lancering regelmatig  verbeterd - zowel tarifair als op vlak van omvang van de waarborgen. 
De kaart werd op die manier aangepast aan de evolutie van de behoeften en de steeds hogere eisen van de verzekerden op het 
vlak van kwaliteit en dienstverlening.

Grenzeloze verzorging
Onze bijstandscentra, die in alle uithoeken van de wereld aanwezig zijn, verlenen via een onmiddellijke tussenkomst een doel- 
treffende hulp  aan de verzekerde die in het buitenland met een schadegeval wordt geconfronteerd.

Deze bijstand vormt een aanvulling op de dekking voor de reële medische kosten en ziekenhuiszorgen, alsook op de waarborg 
persoonlijke ongevallen waarvan de verzekerde bedragen aanzienlijk kunnen oplopen.
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Verzekering- en bijstandsprestaties
De verzekerde bedragen zijn van toepassing per schadegeval en per verzekerde.
De nummering van de waarborgen verwijst naar de nummering van de algemene voorwaarden.
  Silver [€] Gold [€] Platinum [€]
Persoonlijke ongevallen
3.A.  Overlijden na ongeval  125.000 187.500 250.000
3.B.1.  Blijvende invaliditeit na ongeval  125.000 187.500 250.000
3.B.2.  Psychologische bijstand na ongeval  6.250 6.250 6.250

Medische kosten
3.C.  Ambulante kosten en/of hospitalisatie  250.000 500.000 Reële kosten
 Vrijstelling ambulante kosten per persoon per schadegeval  125 125 125

Bagage en reisongemakken
3.D.  Verlies, beschadiging of diefstal van bagage  2.500 5.000 7.500
3.E.  Vertraging van bagage meer dan 8u.  375 375 375
3.F.  Reisvertraging meer dan 4u, vanaf 5de u. € €25/u. 25/u. 25/u.
 Limiet 600 600 600
3.G.  Ticket Upgrade (+ 4u)  500 500 500
3.H. Verlengd Verblijf na 48u in gevolge terrorisme
 Verlengd Verblijf na 48u in gevolge natuurramp
 Wijzigingskosten transport in gevolge terrorisme
 Wijzigingskosten transport in gevolge natuurramp  1.500 1.500 1.500

Kaping, ontvoering en onrechtmatige hechtenis
3.I.  Kaping meer dan 24u.  1.000 2.000 3.000
 Kaping meer dan 72u.  2.000 4.000 6.000
3.L.  Ontvoering en onrechtmatige hechtenis  125.000 125.000 125.000

Burgerlijke aansprakelijkheid prive leven
3.J.  Lichamelijk letsel  250.000 500.000 1.000.000
 Materiële schade  125.000 187.500 250.000
 Vrijstelling  125 125 125
 De maximale vergoeding per jaar voor beide waarborgen samen
 is beperkt tot vijf maal het bedrag verzekerd voor lichamelijk letsel.   

Annulering
3.K.  Annulering van de reis en reisonderbreking  2.500 5.000 7.500

Bijstand
4.B.1.  Rechtstreekse betaling  Reële kosten Reële kosten Reële kosten
4.B.2.  Vervoer naar een ziekenhuis  Reële kosten Reële kosten Reële kosten
4.B.3.  Medische repatriëring  Reële kosten Reële kosten Reële kosten
4.B.4.  Repatriëring naar de woonplaats  Reële kosten Reële kosten Reële kosten
4.B.5.  Tussenkomst in bijkomende verblijfskosten  Reële kosten Reële kosten Reële kosten
4.B.6.  Bezoek aan een zieke of gehospitaliseerde verzekerde in het buitenland  Reële kosten Reële kosten Reële kosten
4.B.7.  Opsporing en redding  15.000 15.000 15.000
4.B.8.  Repatriëring van het stoffelijk overschot en transport van bagage na overlijden  1.500 1.500 1.500
4.B.9.  Uitvaartkosten  2.500 5.000 7.500
4.B.10 .  Vervroegde terugkeer  Reële kosten, H/T, Economy Class 
4.B.10.1.  In geval van onvoorziene ziekenhuisopname van een verwant gedurende  
 meer dan 48 uren
4.B.10.2.  In geval van overlijden van een verwant
4.B.10.3. In geval van palliatieve zorgen van een verwant
4.B.10.4.  In geval van belangrijke materiële schade aan onroerende goederen
4.B.11. Vervangingsmedewerker voor een gerepatrieerde werknemer Reële kosten, H, Economy Class 
4.B.12.  Advies en doorverwijzing  Bijstand Bijstand Bijstand
4.B.13.  Opsturen van medicatie  Bijstand Bijstand Bijstand
4.B.14.  Voorschieten van cash geld  Bijstand Bijstand Bijstand
4.B.15.  Bijkomende dienstverlening  Bijstand Bijstand Bijstand
4.B.16.  Juridische bijstand verkeer in het buitenland  5.000 5.000 5.000
4.B.17.  Strafrechtelijke borg verkeer in het buitenland  50.000 50.000 50.000

Premie
Jaarlijkse premie - taksen (9,25%) en poliskosten (€5) inbegrepen 175 225 300
Bijpremie optie gezin: 40%    
Bijpremie optie Car Assistance: €115 voor het 1ste voertuig  |  €95 vanaf het 2de voertuig   
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Voornaamste uitsluitingen
• Intoxicatie

• Sporten, inclusief trainingen, beoefend ten professionelen titel of uit hoofde van een bezoldigd contract, alsook volgende sporten 
beoefend als onbezoldigd liefhebber: luchtsporten met uitzondering van ballonvaren • alpinisme • bergbeklimmen • wandelen 
buiten begaanbare en/of officieel aangeduide paden • jacht op grof wild • skischansspringen • alpineski en/of snowboard en/of langlauf, 
allen beoefend buiten begaanbare en/of  officieel aangeduide pistes • speleologie • rafting • canyoning • bungee jumping • diepzee-
duiken • martiale sporten • competitie met gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van toeristische rally’s waarvoor geen enkele 
tijd en/of snelheidsnorm wordt opgelegd • deelname en/of training en/of  voorbereidende proeven aan snelheidswedstrijden

• Ziekte en/of letsel ingevolge een ongeval dat niet stabiel was gedurende een periode van 90 kalenderdagen voorafgaand aan de 
 vertrekdatum van de reis of waarvoor in dezelfde periode medische of paramedische verzorging werd ingesteld of aangepast

• Tandzorgen, uitgezonderd tandbreuk

• Alle reizen welke worden ondernomen tegen het medische advies van een geneesheer

• Bagage onbeheerd achtergelaten, vergeten en zoekgeraakt, slechte manipulatie van het voorwerp door de verzekerde en/of 
 begunstigde

• De gevolgen van stakingen aangekondigd voor het vertrek.

Voornaamste uitsluitingen Optie Car Assistance
• Gewone onderhoudskosten

• De kosten van wisselstukken (inclusief olie en brandstof) die bij de plaatselijke pechverhelping gebruikt worden. De stukken worden 
 enkel geplaatst mits toestemming van de verzekerde en worden ter plaatse door de verzekerde betaald. Kosten van onderdelen en 
 werkuren in de garage zijn eveneens ten laste van de verzekerde

• Herhaalde pannes, herhaalde pech ten gevolge van niet-herstelling of slecht onderhoud van het verzekerd voertuig

• verzekerde voertuigen, aanhangwagens of caravans met MTM of een werkelijk gewicht van meer dan 3,5 ton, een lengte van meer 
 dan 6,5 m en/of hoger dan 3 m of verzekerde voertuigen met verlaagde ophanging en/of spoilers, worden steeds van gratis slepen 
 uitgesloten. Het assistance center zal in voorkomend geval, op verzoek, nagaan of een betalende oplossing mogelijk is en zo mogelijk 
 een vrijblijvend voorstel doen

• Verzekerde voertuigen die niet in België geregistreerd zijn

• Herstellingskosten door de garage en eventuele onderhoudskosten

• Vervoer van lading (goederen).

Deze brochure biedt slechts een samenvatting van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en 
de bijzondere voorwaarden (“polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen 
en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om deze grondig door te nemen voor het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst.



Dit is een reclame van AIG Europe S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht (RCS n° B 218806). Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue J.F. Kennedy, 
L-1855, Luxemburg. Verzekeraar met vergunning van het Luxemburgs Ministerie van Financiën en onder toezicht van het Commissariat aux Assurances 7, 
boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, GH Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, www.caa.lu. Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 
Brussel, België. RPR Brussel - BTW BE 0692.816.659, ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 3084. De NBB is gevestigd te  
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be.
De inhoud van deze reclame dient enkel voor informatieve doeleinden en kan in geen geval beschouwd worden als een advies of een aanbod tot contracteren en 
kan niet ingeroepen worden om dekking te eisen of AIG aansprakelijk te stellen. Uitsluitend de polisvoorwaarden - verkrijgbaar op verzoek - geven een juridische 
bindende omschrijving van de dekking.
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Belangrijke informatie
Voor een offerte en de algemene en bijzondere voorwaarden kan de verzekeringnemer contact opnemen met de makelaar.  
 
Behoudens andersluidende bepaling in de polisvoorwaarden, wordt de verzekeringsovereenkomst in principe gesloten voor een 
duurtijd van een jaar en wordt van rechtswege stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar.

Indien de verzekeringnemer in België gevestigd is, zullen de precontractuele betrekkingen tussen de verzekeraar, de verzekering-
nemer en de  verzekeringsovereenkomst beheerst worden door het Belgisch recht en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd bij 
geschillen, tenzij de polisvoorwaarden anders bepalen. 

Voor klachten kan u zich richten tot:

AIG Europe S.A., (Belgisch bijkantoor)
Pleinlaan 11, 1050 Brussel 
e-mail: belgium.complaints@aig.com
tel: 02 739 96 90
met vermelding van het polisnummer, het nummer van het schadedossier en, indien mogelijk, de naam van de contactpersoon 
bij de verzekeraar. 

Voor klachten i.v.m. verzekeringsovereenkomsten naar Belgisch recht, kan u zich ook richten tot:

Ombudsman van de Verzekeringen 
de Meeus-square 35, 1000 Brussel
tel: 02 547 5871
e-mail: info@ombudsman.as. 
www.ombudsman.as. 
Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan uw recht om een gerechtelijke procedure op te starten. 

De inhoud van deze brochure dient enkel voor informatieve en publicitaire doeleinden en kan zonder verdere aankondiging  
worden gewijzigd. Er kan geen beroep op gedaan worden om, in welke omstandigheden ook, een verzekeringsdekking te eisen of 
rechten aan te ontlenen. Producten kunnen per land verschillen en niet in alle Europese landen beschikbaar zijn. Het kan evenmin 
beschouwd worden als een advies of een aanbod tot contracteren. Uitsluitend de polisvoorwaarden geven een nauwkeurige, 
juridische bindende omschrijving van de dekking. AIG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden 
door het gebruik van de informatie in deze brochure.


