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Hvorfor trenger bedrifter Group Plus Reiseforsikring? 

Verden blir stadig mer uforutsigbar og bedrifter opererer i et marked med stadig større usikkerhet. 
Situasjoner som internasjonale terroristhandlinger, naturkatastrofer og ulykke på tjenestereise, kan få 
betydelig innvirkning på bedriften og dens ansatte. Group Plus gir bedriftene en fleksibel, kostnadseffektiv 
og svært omfattende forsikringsløsning, samtidig som det sikrer de mest verdifulle eiendelene, de 
ansatte. Det nylig forbedrede Group Plus er et bevis på vår forpliktelse til å møte kundens behov.

Fordeler

Forbedringer!
Den nye utgaven av Group Plus har følgende forbedringer:

•	 Reisevarighet 
180 dager på tjenestereise og 90 dager på ferie/fritidsreise.

•	 Færre unntak 
Group Plus har ingen unntak for skader i sammenheng 
med sportsaktiviteter, terror, atomenergi, kjemiske og 
biologiske våpen, jordskjelv eller krigsrisiko.

•	 Reisegods 
Group Plus dekker tap og skade på ditt personlige 
reisegods, samt arbeidsgivers effekter.

•	 Medisinske behandlingsutgifter og assistanse 
Group Plus gir dekning for medisinske behandlingsutgifter 
og assistanse på reise.

•	 En omfattende ulykkesdekning 
Group Plus tilbyr en omfattende ulykkesforsikring som 
dekker ulykkesdødsfall og livsvarig medisinsk invaliditet, 
samt en rekke tilleggsdekninger. 

•	 Forsinket bagasje 
Ingen karenstid på tjenestereise og kun 2 timer karenstid 
på ferie/fritidsreise.

•	 Avbestilling og avbrudd 
Group Plus dekker kostnader i forbindelse med avbestilling 
og avbrudd. Utvidet dekning ved avbestilling av tjenestereise.

•	 Kidnapping- og konsultasjonsdekning på tjenestereise.

•	 Et servicekonsept du kan stole på 
Vår ”Servicevtale” sikrer at din forespørsel og skademelding 
vil bli behandlet raskt og korrekt.

Et servicekonsept du kan stole på
•	 Vår	”Serviceavtale”	sikrer	at	din	forespørsel	og	 

skademelding vil bli behandlet raskt og korrekt.

Bedre dekninger 
•	 Antall	unntak	har	blitt	ytterligere	redusert,	for	eksempel	

har vi ingen unntak for krigsrisiko.

•	 Alle	barn	som	bor	hjemme	hos	en	av	foreldrene	er	nå	
dekket.
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American International Group, Inc. (AIG) er et av verdens ledende forsikringsselskaper med kunder i mer enn 130 land. På verdensbasis har AIG et av de mest omfattende 
nettverk innen skadeforsikring til betjening av næringsvirksomhet og privatpersoner. I tillegg er AIG selskaper ledende tilbydere av livsforsikring og pensjonsordninger i 
USA. AIG aksjen er notert på børsene i New York og Tokyo. 
AIG er varemerkenavn for American International Group, Inc’s globale skade, livs- og pensjonsforsikring virksomhet. For ytterligere informasjon besøk vår webside på 
www.aig.com. Forsikringsprodukter og tjenester  tegnes og tilbys av datterselskaper og samarbeidspartnere i American International Group, Inc. I Europa er den viktigste 
forsikringsgiver AIG Europe Limited. Dette dokumentet er kun ment som generell informasjon, og gir ikke en fullstendig dekningsbeskrivelse eller grunnlag for å kreve 
dekning. Fullstendig dekningsbeskrivelse finner du i forsikringsvilkårene og forsikringsavtalen.  Forsikringsproduktene og tjenestene kan variere fra land til land, og alle 
produkter er ikke alltid tilgjengelig i alle land. Enkelte forsikringsprodukter og tjenester kan bli levert av uavhengige samarbeidspartnere. Forsikringsprodukter kan også 
distribueres av uavhengige samarbeidspartnere.

Fordeler for ansatte
Group Plus: 

Fordeler for arbeidsgiver
Group Plus: 

•	 Er	en	ledende	forsikringsløsning	i	markedet,	med	færre	
unntak og flere fordeler. 

•	 Tilbyr	dekning	for	medreisende	partner	og	barn	i	tillegg	til	
deg selv. Denne fordelen gjelder for tjenestereiser såvel 
som aktiviteter foretatt i fritiden på tjenestereisen. 

•	 Gjør	at	du	kan	slappe	av	når	du	er	på	reise	–	et	av	verdens	
ledende forsikringsselskaper beskytter deg og din familie. 

•	 Tilbyr	deg	et	garantert	høyt	servicenivå	gjennom	vår	
”Serviceavtale”, slik at du kan være trygg på at du er godt 
ivaretatt.  

•	 Beskytter	dine	mest	verdifulle	eiendeler	-	de	ansatte,	
mens de er på tjenestereise. Vårt unike program innebærer 
mer enn bare reiseforsikring, og tilbyr både økonomisk og 
pratisk hjelp i ulykkestilfeller. 

•	 Viser	din	forpliktelse	til	dine	ansatte	ved	å	gi	en	bedre	
fordelspakke som vil bidra til å tiltrekke og beholde 
dyktige medarbeidere. 

•	 Gir	deg	tilgang	til	et	verdensledende	forsikringsselskaps	
ekspertise.

•	 Tilbyr	deg	et	garantert	høyt	servicenivå	gjennom	vår	
”Serviceavtale”, slik at du og dine ansatte kan være trygg 
på at de er godt ivaretatt. 

We’ve got tomorrow covered


