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In het kort
Waarom nog altijd de World Business Card AIG?
De specifieke kenmerken van de World Business Card (WBC) 
verklaren duidelijk waarom het product al jarenlang een referentie is. 

Zijn volledige verzekering en actieve bijstand met hoge verzekerde 
bedragen en zijn drie kapitaalformules Silver, Gold en Platinum 
bieden de flexibiliteit van een keuze die aan de behoeften van 
zakenmensen en vrije beroepen aangepast is.

Group Plus-variant
Op basis van de succesvolle WBC-formule ontwikkelden we 
WBC Group Plus. Deze variant is bedoeld voor ondernemingen 
en meer in het algemeen voor iedere rechtspersoon zoals vzw’s, 
internationale bedrijven, NGO’s enz.

Omvang van de dekking:
•	 In	het	buitenland,	alle	landen	van	de	wereld,	met	inbegrip	van	 
 de heen- en terugreis.
•	 In	het	 land	van	domicile,	gewoonlijke	werk-	en	verblijfplaats 
 middels een overnachting in een hotel, met  inbegrip van de  
 heen- en terugreis. (zie ook specifieke bepalingen voor grensarbeiders en  
 uitgesloten landen in de algemene voorwaarden).

Bijstand
Voor de meeste bijstandsgaranties worden gegeven met reële 
kosten in de drie formules (Silver, Gold en Platinum), met onder 
meer vervoer naar een ziekenhuis en medische repatriëring en 
repatriëring naar de woonplaats, vervroegde terugkeer in het 
geval van onvoorziene ziekenhuisopname van een ouder, in het 
geval van overlijden of palliatieve zorgen van een ouder of schade 
aan vastgoed. De volledige lijst van de bijstandsprestaties en 
garanties wordt in het overzicht van de garanties hieronder vermeld. 

VERZEKERING EN BIJSTAND IN HET BUITENLAND

• Bijstand of verzekering?
Al te veel dekkingen van verzekeringen beperken zich tot financiële 
garanties in het geval van verlies van bagage of repatriëring; 
al te veel ongevallenverzekeringen verliezen daarbij de bijstands- 
diensten uit het oog. WBC verplicht u niet om een keuze te maken. 
WBC biedt u de beste combinatie van verzekeringsgaranties en 
bijstandsdiensten.

• Totale dekking in het buitenland:
AIG	biedt	een	formule	aan	die	zowel	een	volledige	verzekering	
als een dynamische bijstand garandeert.

Een formule die u de rechtstreekse betaling van de reële medische 
kosten biedt, dit zonder limiet.

Een formule die u zowel de rechtstreekse betaling van de medi-
sche kosten biedt als hun betaling zonder enige andere limiet dan 
de reële kosten waaraan u werd blootgesteld.

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

World Business Card,
meer dan een reisverzekering

• Een opeenvolging van verbeteringen
De World Business Card, het paradepaardje van de reisverzek-
eringen, werd sinds zijn introductie regelmatig verbeterd - zowel 
op het vlak van de tarieven als op het vlak van de uitbreiding van 
de keuze en de omvang van de garanties. 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 de kwaliteit en 
de uitbreiding van de diensten.

• Grenzeloze verzorging:
Onze bijstandscentra, die in alle uithoeken van de wereld 
aanwezig zijn, verlenen via een onmiddellijke tussenkomst een 
doeltreffende hulp aan de zakenman 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 verzekering 
van persoonlijke ongevallen waarvan de verzekerde bedragen 
aanzienlijk kunnen oplopen.   

• Steeds meer garanties:
Het aanbod werd in de loop der jaren uitgebreid met heel wat 
nieuwe garanties, zoals ‘psychologische bijstand’ en ‘agressie’, 
waardoor een werkelijk buitengewoon product is ontstaan.

• World Business Card Group Plus-variant: 
The sky is not the limit zou het motto kunnen zijn van dit product, 
waarbij hogere limieten voor de verzekerde bedragen worden 
gehanteerd en waarbij garanties worden geboden die verder 
reiken dan wat de markt aanbiedt.

Oordeel zelf: standaard dekking van oorlogsrisico’s, dekking voor 
alle sporten die als amateur worden beoefend (zelfs de meest 
extreme sportdisciplines), verzekerden tot een leeftijd van 80 jaar, 
verblijf in het buitenland tot zes maanden aaneensluitend.

Wanneer de verzekeringnemer een rechtspersoon is, is WBC 
Group Plus de ideale oplossing voor het dekken van de mobi-
liteitsrisico’s.
Laat ons weten wat uw vragen zijn; wij bezorgen u op basis 
daarvan een offerte.
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VERZEKERING- EN BIJSTANDSPRESTATIES
De nummering van de waarborgen verwijst naar de artikelnummers van de algemene voorwaarden.

Vezekerde bedragen per schadegeval en per persoon. 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  300 300 300
 Reisvertraging meer dan 8u  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

Wettelijke 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
 Niet verzekerde bijstand (mogelijke interventie op kosten van de verzekerde)  Bijstand Bijstand Bijstand

Premie
Jaarlijkse premie 175 225 300
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