Fakta om Basta Erhvervsrejseforsikring
DET KAN BLIVE DYRT AT BLIVE SYG

FORSIKRINGEN DÆKKER UDGIFTER TIL

Rejser du som indehaver af dit firma eller en af dine medarbejdere til udlandet uden forsikring, kan det blive en
dyr og ubehagelig oplevelse. Hvis du eller dine medarbejdere bliver syge eller kommer til skade under opholdet,
skal hospitalsudgifter, behandlinger og medicin betales

•
•
•
•
•

af egen lomme.

behandlingssted og sygeledsagelse
• Rejseafbrydelse og hjemkaldelse
• Konsultation hos psykolog eller psykiater efter
hjemkomst

ENKELT OG BILLIGT
Basta Forsikring kan tilbyde virksomheder at tegne en
forsikring, der dækker disse udgifter. Det er besværligt at
tegne en forsikring, hver gang en medarbejder skal ud at
rejse. Derfor tegnes forsikringen for et år ad gangen – det
er lettere og billigere.

Hospitalsophold og behandlingsudgifter
Lægebehandling og lægeordineret medicin
Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor
Akut tandbehandling
Sygetransport til hjemlandet eller egnet

		

REDNINGSHJÆLP
• Eftersøgning og redning
• Evakuering og ufrivilligt ophold
• Krisehjælp

HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN?
Forsikringen dækker på rejser overalt i verden – også
på fri- og feriedage, der afholdes i forbindelse med
forretningsrejse.

PERSONLIG ASSISTANCE

SYGDOM OG HJEMTRANSPORT

Giver dig og dine medarbejdere en økonomisk eller
juridisk sikkerhed på rejsen og dækker:
• Mistet bagage og bagageforsinkelse
• Forsinket fremmøde og flyforsinkelse
• Privatansvar og tingskade
• Overfald
• Skader på bolig/hotel samt indbo
• Sikkerhedsstillelse/kaution

Rejseforsikringen dækker skader som følge af akut opstået
sygdom eller tilskadekomst opstået på erhvervsrejsen.

VED AKUT OPSTÅET SKADE

HVEM ER DÆKKET?
Alle der rejser i firmaets interesse, ledsagende ægtefælle/
samlever og børn under 18 år er dækket af forsikringen.

Kontakt SOS International A/S på tlf. 38 48 92 21 eller
e-mail sos@sos.eu – Alarmcentralen er døgnbemandet.

ULYKKE
Forsikringen dækker som følge af ulykke og
giver erstatning ved:
• Varigt mén
• Dødsfald
• Tandskade

Priseksempel
Verden 1- 3 medarbejdere årlig

kr. 1.299,-

Hvis du vil vide mere om Basta Erhvervsrejseforsikring så
ring på 7020 3111 eller mail til info@bastaforsikring.dk

BASTA Forsikrings søsterselskab FPR Forsikringsmægler A/S har gennem mere end 20 år beskæftiget sig med
rådgivning og formidling af unikke forsikringsløsninger til brancheforeninger og disses medlemmer.

