
Gold Card verzekeringen
Voorwaarden

ABN AMRO Gold Card - Voorwaarden
Dit overzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden van de verzekeringen die u krijgt bij de 
ABN AMRO Gold Card. Heeft u meer informatie nodig? In de volledige voorwaarden staat het 
complete overzicht van de voorwaarden met daarbij een uitgebreide uitleg.

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

Aankoopverzekering 
Vrijwel al uw aankopen 365 dagen 
verzekerd tegen schade, diefstal en 
verlies.

Aflevergarantie 
Product niet of niet goed geleverd? 
Dan krijg u het aankoopbedrag terug.

Vluchtvertragingsverzekering 
Vergoeding van extra kosten tot een 
maximum van € 140 per persoon als 
uw vlucht meer dan 4 uur is vertraagd.

Bagagevertragingsverzekering 
U krijgt € 140 als uw bagage niet 
binnen 4 uur na u aankomt. Als uw 
bagage niet binnen 48 uur is 
teruggevonden, krijgt u een extra 
vergoeding van maximaal € 410.

Eigen risico autohuur  
Het eigen risico bij schade aan een 
huurauto is verzekerd tot € 500.

Verkeersrechtsbijstand autohuur 
Vergoeding van juridische kosten als 
u met uw huurauto betrokken raakt bij 
een ongeval. 
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Annulering van uw reis 
Annulering van uw reis valt niet onder 
de aanvullende reisverzekeringen van 
de Gold Card.

Gestolen bagage 
Gestolen of beschadigde bagage is 
niet verzekerd met een Gold Card.

Voertuigen
Voertuigen en bijbehorende 
onderdelen zijn niet verzekerd met de 
aankoopgarantie.

Schade door opzet
Schade aan bagage, aankopen of uw 
huurauto is niet verzekerd als deze 
met opzet of door onvoorzichtig 
gedrag is veroorzaakt. U heeft in dat 
geval ook geen recht op 
rechtsbijstand voor autohuur.

https://www.icscards.nl/abnamro/abnamro-info/algemene-voorwaarden?pos=creditcardsindex_voorwaarden_ics
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Goed om te weten

De aanvullende reisverzekeringen zijn 
geen vervanging van de doorlopende 
reisverzekering. 

De aanvullende reisverzekeringen zijn 
alleen geldig voor reizen en 
accommodaties die zijn geboekt met 
de Gold Card.

De aankoopverzekering en 
aflevergarantie gelden alleen voor 
aankopen die u doet met uw Gold 
Card.

De aankoopverzekering en 
aflevergarantie zijn alleen geldig als u 
in Nederland woont.

Voor de aankoopverzekering geldt 
een eigen risico van € 50 per 
gebeurtenis.

Als uw Gold Card geblokkeerd is, 
gelden de verzekeringen niet. 

Buiten Europa is de maximale dekking 
van de verkeersrechtbijstand
€ 10.000.
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