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Global Business
• En korttidsforsikring til moderat rejsebehov
• Bestilles forud for hver rejse
• Du betaler kun for den faktiske rejseperiode

En Global Business forsikring giver dig:
• Alle de dækninger du har behov for
• Forsikring til hver enkelt rejse – du betaler kun for den 

faktiske rejseperiode
• Service i topklasse
• Hurtig og effektiv sagsbehandling
• Hjælp 24 timer i døgnet hvis uheldet er ude  

– ingen ventetid på telefonen

Global Business forsikringen er skræddersyet til erhvervsrejsen-
de med moderat rejseaktivitet. Det er en korttidsforsikring, 
hvor der udelukkende betales for de aktuelle rejsedage.

100 % tryghed
En Global Business forsikring giver dig bl.a. dækning for:
• Sygdom/hjemtransport 
• Lægelig fejlbehandling
• Sygeledsagelse/tilkaldelse
• Erstatningsperson
• Hjemkaldelse
• Personlig sikkerhed
• Ulykke ved død og invaliditet
• Overfald
• Bagage
• Bagageforsinkelse
• Flyforsinkelse
• Forsinket hjemrejse
• Forsinket fremmøde
• Privatansvar ved personskade og tingskade
• Retshjælp
• Sikkerhedsstillelse

Præmie
En Global Business erhvervsrejseforsikring skal tegnes og 
betales for hver enkelt rejse. Præmien er fast pr. rejsedag 
og afhænger af, om medarbejderen rejser i Norden, Europa 
eller i verden.

Køb din forsikring
Bestil Global Business nemt og hurtigt online på
goudaerhverv.dk eller hos Gouda Erhverv på tlf.: 88 88 81 40. 
Vi sidder klar til at rådgive dig mandag til torsdag fra kl. 
8:30 til 16:30 og fredag fra 8:30-16:00.

Er uheldet ude
Goudas egen, danske alarmcentral yder assistanceservice
24/7/365. Det vil sige rejseassistance, medicinsk assistance 
samt medicinske evakueringer ved hjælp af special-
uddannede læger, psykologer og sygeplejersker. Alarm- 
centralen er bemandet med flersprogede assistance-
koordinatorer, som står til rådighed for skadelidte, 
pårørende og arbejdsgivere/ institutioner, når uheldet er
ude. Gouda Alarm tilbyder et unikt servicekoncept og 
samarbejder med 55 døgnåbne alarmcentraler verden over.
Gouda Alarm udfører ca. 18.000 assistancer om året. 

Se detaljerede dækninger og forsikringssummer i 
dækningsoversigten på bagsiden.
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- dit sikre valg, når du rejser på få og korte forretningsrejser



Dækninger og summer

Læs mere på goudaerhverv.dk

“Med en Global Business erhvervsrejseforsikring har du 
en god forsikringsdækning, når du skal på en erhvervs-
rejse. Forsikringen dækker også eventuelle feriedage i 
forbindelse med erhvervsrejsen, når disse er inden for 
den tegnede forsikringsperiode. 

Du er typisk ikke dækket af en evt. privattegnet års- 
rejseforsikring, hvis du tager nogle feriedage i for-
bindelse med en erhvervsrejse. Derfor er det vigtigt 
at have disse dage med i forsikringsperioden, når du 
tegner en Global Business, ellers kan du i værste fald 
komme til selv at betale i forbindelse med sygdom i 
feriedagene.”

Else Debel
Erhvervschef 

Gouda Rejseforsikring

DÆKNINGSOVERSIGT Sum pr. person i DKK

Sygdom og hjemtransport Ubegrænset

Lægelig fejlbehandling 500.000

Sygeledsagelse 50.000

Tilkaldelse 50.000

Erstatningsperson 50.000

Hjemkaldelse 50.000

Personlig sikkerhed

- Krisehjælp på stedet Ubegrænset

- Telefonisk krisehjælp til pårørende Ubegrænset

- Evakuering Ubegrænset

- Eftersøgning og redning 100.000

- Dækning ved terror Ubegrænset

- Dækning ved gidseltagning Ubegrænset

- Dækning ved tilbageholdelse i    
  forbindelse med krig 50.000

Krigsrisiko Omfattet

Ulykke

- Ved død (børn 25.000) 500.000

- Ved invaliditet (100 %) 500.000

Overfald 500.000

Bagage 25.000

Bagageforsinkelse 3.000

Flyforsinkelse 1.000

Forsinket hjemrejse 3.000

Forsinket fremmøde 25.000

Privatansvar

- Personskade 10.000.000

- Tingskade 5.000.000

Retshjælp 100.000

Sikkerhedsstillelse 100.000


