REISEFORSIKRING
for bedrifter

Vår helårs reiseforsikring dekker ferie- og tjenestereiser
for deg og dine ansatte. Mot et lite tillegg i prisen kan
forsikringen også inkludere den ansattes familie.

SMÅ OG STORE REISER – HELE ÅRET
Forsikringen dekker reiser på inntil 90 dager. Dette kan
forlenges ved behov.

Vår reiseforsikring leveres i samarbeid med Europeiske,
som er en del av If.

• Reisegods – 100 000 kroner (200 000 kroner for
familie).
• Avbestillingskostnader – 125 000 per person (inntil
250 000 for familie).
• Utgifter ved akutt sykdom/ulykke/dødsfall på reisen
(ubegrenset).
• Erstatning ved invaliditet og dødsfall pga. ulykke
hjemme i Norge eller på reise (voksne 300 000 kroner
ved død/invaliditet, barn 100 000 kroner ved død og
500 000 kroner ved invaliditet).

VÅRT NETTVERK – DIN TRYGGHET
Vi er Norges eneste forsikringsselskap med et verdens‑
dekkende nettverk. For deg betyr dette at vi aldri er
langt unna, og at vi kjenner forholdene der du er.
Begge deler kan være helt avg jørende når en krise skal
løses eller du har behov for kompetent medisinsk hjelp.
Våre elleve Euro-Centers i alle verdensdeler og samarbeidet
med 42 Sjømannskirker gir oss lokalkunnskapen som
trengs for å hjelpe deg uansett hvor du er.
EUROPEISKE ALARMSENTRAL
Du kan kontakte oss ved behov for øyeblikkelig medisinsk
hjelp 365 dager i året uansett hvor i verden du er.
Våre skandinavisktalende ansatte er klare til å hjelpe deg
– hele døgnet.
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Vår unike database har oversikt over mer enn 60 000
leger og sykehus over hele verden. Vi vet hvilke som
holder høy medisinsk standard. Der andre vil henvise
deg til n
 ærmeste lege, vil vi få deg til den som er best
k valifisert.

Det er ingen egenandel på dekningene ovenfor.
VIKTIGE FORSIKRINGER SOM DU OGSÅ BØR VURDERE:
YRKESSKADE OG FRITIDSULYKKE/SYKDOM
Yrkesskadeforsikring er lovpålagt hvis bedriften har
ansatte. Den gir erstatning ved uførhet og dødsfall etter
ulykker og sykdom som følge av yrket.
Forsikringen kan utvides slik at den også dekker
ulykker som skjer på fritiden, og sykdom som ikke er
yrkesrelatert. De to forsikringene utfyller hverandre,
slik at den ansatte er forsikret uansett hva som skjer.
HELSEFORSIKRING
Helseforsikring sikrer rask hjelp med både diagnose
og behandling i det private helsevesen. Vi garanterer
operasjon eller time hos spesialist innen 14 virkedager.

Vil du vite mer?
TA KONTAKT MED OSS PÅ 21 49 24 00
ELLER GÅ INN PÅ IF.NO

