Zakelijke Reisverzekering

With you every
step of the way

Werknemers reizen steeds vaker naar het buitenland voor hun werk. Dit kan onverwachte
risico’s meebrengen. Het is daarom goed om te weten hoe men tijdens het reizen veilig en
gezond blijft en dat je op snelle hulp kan rekenen wanneer je dat nodig hebt.
Hulp wanneer je dat nodig hebt
De wereld wordt kleiner en organisaties laten hun
werknemers steeds vaker naar het buitenland reizen.
Maar tegelijk ontwikkelen er zich nieuwe risico’s en
kunnen zelfs reizen in het binnenland voor onverwachte
problemen zorgen. In deze nieuwe en uitdagende
omgeving is het belangrijk dat mensen weten hoe ze
tijdens het reizen veilig en gezond kunnen blijven en dat
ze op een snelle bijstand kunnen rekenen als ze die
nodig hebben.

Inclusief meereizende partner en kinderen.
Reishulpverlening door AIG Travel
Dekking op basis van nieuwwaarde voor
persoonlijke bezittingen en zakelijke uitrusting
Dekking bij ontvoering, kaping en gijzeling,
inclusief dekking voor losgeld
Uitgebreide ongevallendekking (bijv. botbreuken
en brandwonden) en aanvullende dekkingen
voor de werkgever.

Wie zijn er verzekerd?
De dekking geldt voor de zakelijke reiziger én zijn/haar
meereizende partner en kinderen. Deze dekking geldt
ook voor privé-activiteiten voorafgaand, tijdens en
aansluitend aan de zakenreis.

24/7 toegang tot hulpmiddelen
Werknemers hebben altijd toegang tot de hulp en
het advies dat zij nodig hebben via de AIG
Business Travel Assistance app, Country Reports
en Travel Alerts.
Vooraf reisadvies
Middelen om vóór vertrek te begrijpen aan welke
risico’s men kan worden blootgesteld.
Modulaire dekking
Bedrijven hebben de mogelijkheid om de dekking
te kiezen die bij hun wensen en budget past. Ze
kunnen kiezen uit drie beschermingsniveaus. We
hebben er ook voor gezorgd dat onze polissen
overzichtelijk en makkelijk te begrijpen zijn.
Afkoop eigen risico huurauto
Wanneer een werknemer bij een zakenreis een
auto huurt betalen wij voor het eigen risico..
Wat kost deze reisverzekering?
De premie start vanaf € 500,-.
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