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DAGELIJKSE BANK

Verzekeringen inbegrepen bij de BNP Paribas Fortis kredietkaarten

Verzekering reisannulering 
in geval van ziekte, 
ongeval, overlijden
of materiële schade

Aankoopgarantie
 in geval van
diefstal en

accidentele schade

Aankoopgarantie internet 
in geval van niet-levering, 
niet-conforme levering en 

gebrekkige levering

Verzekering card fraude
in geval van

verlies of diefstal
van de kredietkaart

Comfort 
bijstandsdiensten voor 

buitenlandse reizen

Visa 
MasterCard
CLASSIC

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Visa
BUSINESS
BLUE

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

MasterCard
Visa
GOLD

✓ ✓ ✓ ✓ ✗

Visa
MasterCard
BUSINESS
SILVER

✗ ✗ ✗ ✗ ✓

Dekking familieleden 
inbegrepen ✗ ✗ ✗ ✗ ✓
Maximaal verzekerd 
bedrag 6.500€ 3.000€ 1.000€ 150€/per schadegeval

max. 300€/jaar

Diverse  bijstandsdiensten 
in geval van schade in het 

buitenland

Vrijstelling 125€ 75€ 50€ ✗ ✗
Wat te doen bij 
schade?

Teleclaims 
TEL: 02/664.45.25 - FAX: 02/664.40.73

MAIL: goldcardinsurance@aginsurance.be

InterPartner Assistance
02/550.04.00

De verzekeringen zijn enkel geldig indien de betaling met de verzekerde kredietkaart werd voldaan.

**   volgende Visa/MasterCard Classic in Comfort Pack:1.83€/maand 
*** BTW excl.

Visa 
MasterCard
CLASSIC

Free inComfort Pack en Premium Pack *

22€/jaar**11€/j.** Pro Pack
11€/j.** Pro Pack

Free in Premium Pack3.83€/maand in Comfort Pack

46€/jaar**

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702



Verzekeringen inbegrepen bij de BNP Paribas Fortis kredietkaarten

DAGELIJKSE BANK

Verzekering reisannulering in 
geval van ziekte, ongeval, 

overlijden of 
materiële schade

Aankoopgarantie in geval 
van diefstal en accidentele 

schade 
van de goederen

Aankoopgarantie internet 
in geval van niet-levering, 
niet conforme levering of 
gebrekkige levering van 
goederen aangekocht 

via internet

Verzekering card fraude in 
geval van verlies of diefstal 

van kredietkaart

Comfort bijstandsdiensten 
voor buitenlandse reizen in 

geval van ziekte, schadgeval, 
overlijden, diefstal, enz.

Algemene voorwaarden 
verzekeringen

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Business Silver
MasterCard Business Silver

Toekennings voorwaarden 1. elke verplaatsing van meer dan 
100 km vanaf het domicilie van 
de verzekerde

2. de kosten voor de heen- en 
terugreis en de verblijfkosten 
voor ten minste 70% betaald zijn 
met de kaart. 

3. De verplaatsing en het verblijf 
moeten plaats vinden tijdens een 
periode van maximaal 120 
opeenvolgende dagen.

De dekking is verworven in de mate 
waarin de diefstal of de accidentele 
schade voorvalt binnen de 120 
dagen na de datum van aankoop of 
levering van de goederen.

De dekking is verworven in de mate 
waarin de niet-levering, niet-
conforme levering of gebrekkige 
levering voorvalt binnen de 90 
dagen na de aankoop van de 
goederen.

De verzekeraar neemt ten laste: 
• de vrijstelling bij de terugbetaling 

van de aankopen of geldafhalingen 
die op frauduleuze wijze werden 
verricht door een derde met de 
kredietkaart na het verlies of 
diefstal en vóór de aangifte van 
verlies of diefstal van de 
kredietkaart bij CARD STOP 

• de kostprijs voor de vervanging 
van de gestolen of verloren 
kredietkaart.

Om van de gewaarborgde prestaties 
te kunnen genieten, moet de houder 
van de kredietkaart in België 
gedomicilieerd zijn, er gewoonlijk 
verblijven en de duur van  zijn 
verblijf in het buitenland mag niet 
meer dan 90 dagen bedragen

Verzekerde personen

Ieder natuurlijk persoon die titularis is van een verzekerde kredietkaart en van wie de naam 
op deze kaart is gedrukt

Voor zover zij in België 
gedomicilieerd zijn en er gewoonlijk 
verblijven:

• Houder van de kredietkaart
• Samenwonende echtgeno(o)-t(e) 

in feite of in rechte
• Ascendenten/ongehuwde 

descendenten in de 1ste graad die 
met de houder in gezinsverband 
leven 

• De ongehuwde kinderen die in 
België buiten gezins-verband 
verblijven maar bij de houder 
gedomicilieerd zijn.

Maximaal verzekerd bedrag 1. Annulering of wijziging: 
terugbetaling van de kosten die 
ten laste blijven van de verzekerde

2. Onderbreking: terugbetaling van 
het gedeelte van de niet-
gebruikte prestaties. 

De kosten voor wijziging of 
onderbreking van de verzekerde reis 
kunnen de annuleringskosten van 
deze reis niet overschrijden.
In elk geval is het verzekerd bedrag 
beperkt tot 6.500 EUR per familie en 
per reis en per kalenderjaar met een 
maximum van 2 annuleringen/
wijzigingen/onderbrekingen per 
kalenderjaar.

1. In geval van diefstal: de 
terugbetaling van de 
aankoopprijs.

2. In geval van accidentele schade: 
• de herstellingskosten van dit 
goed 
• als deze kosten hoger zijn dan 
de aankoopprijs van het goed of 
wanneer het goed niet kan 
worden hersteld: de aankoopprijs 
van dit goed.

 3.000€/schadegeval
 Max. 2 schadegevallen/jaar

1. In geval van niet-conforme 
levering: de kosten om het goed 
terug te sturen.

2. In geval van gebrekkige levering 
of niet-levering: het bedrag van 
aankoop

  
1.000€/schadegeval

 Max. 2 schadegevallen/jaar

Max. 150 EUR per schadegeval
Max. 300 EUR per kalenderjaar

Voor de vervanging van de 
verzekerde kredietkaart:
• max 25 EUR per schadegeval 
• max 50 EUR per kalenderjaar

• Bij ziekte of verwonding, overname 
van de repatriëring van de 
verzekerde of van het stoffelijke 
overschot.

• Overname van het vervoer van 
een gezinslid om het hem mogelijk 
te maken zich tot bij de ziekte of 
gekwetste in het buitenland te 
begeven. 

• En vele andere bijstands-diensten: 
uitgebreide info kan u terugvinden 
in de algemene voorwaarden van 
de verzekering

Vrijstelling 125€ 75€ 50€ ✗ ✗

Wie contacteren bij schade Teleclaims 
TEL: 02/664.45.25 - FAX: 02/664.40.73

MAIL: goldcardinsurance@aginsurance.be
InterPartner Assistance

02/550.04.00 N
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