Norsk Kennel Klub
Boks 163 Bryn
0611 Oslo

Reiseforsikringen din: Yrkesreise
Med reiseforsikring hos oss, er du som ansatt hos Norsk Kennel Klub godt forberedt og forsikret på Yrkesreiser i
hele verden med inntil 70 dagers varighet. Forsikringen gjelder for deg alene.

Hva er forsikret

Forsikringssum

Yrkesreise
Reisegods
Verdigjenstander erstattes samlet med
Sykkel - utenfor hjem-, arbeids- eller studiekommune
Kontanter, gavekort o.lign.
Arbeidsgivers effekter
Eiendeler i eget låsbart skap
Sykdom/skade - behandling foreskrevet av lege, medisiner m.m.
Sykehusopphold
Hjemtransport
Tilkallelse
Tannlegebehandling etter alvorlig tannskade
Tannlegebehandling ved sykdom i tenner/tannkjøtt og skade ved tygging
Telefonutgifter i forbindelse med alvorlig sykdom eller skade
Avbrutt yrkesreise eneste medreisende
Forsinket bagasje
Forsinket transportmiddel
Evakuering
Avbestilling
Ansvar - utenfor Norden
Dette er kun en oversikt. Fullstendige vilkår kan du få av den som er ansvarlig for forsikringer i bedriften din.

Egenandel
Ingen E.A.

Ubegrenset
20 000
25 000
5 000
20 000
5 000
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
1 000
5 000
100 000
6 000
25 000
Ubegrenset
100 000
15 000 000

Nå kan dere få reisekortet digitalt!
Med Gjensidige Forsikring ASA-appen på smarttelefonen din, har du enkel tilgang til reisekortet og nytting informasjon. Logg
deg inn som privatkunde og last ned reisekortet, eller logg deg inn på gjensidige.no og last ned kortet derfra. Det er enkelt –
du trenger bare forsikringsnummeret.

In the event of hospitalization or necessary repatriation, please
immediatly contact one of Gjensidige Forsikring ASAs emergency
centers - 24 hours telephone service. Our staff and physicians will then
assist you on questions regarding coverage, payment, repatriation etc.
Medical receipts etc. showing name of policyholder, policynumber and
diagnosis can be forwarded to Gjensidige Forsikring ASA for immediate
payment. If requested, Gjensidige Forsikring ASA will advance payment
or provide a guarantee. Hospitalization estimated to exceed 2 days must
be reported in advance.

Travel Insurance
Coverages:
Repatriation and medical expenses:
Unlimited amount

Policy no: 34218137 Expiry date: 31.08.2019
Company name: Norsk Kennel Klub

We appreciate your kind assistance to our policyholder.
Telephone: (24 hour service)
Gjensidige Forsikring ASA
- fra Norge
SOS International. Denmark

+47 915 03100
915 03100
+45 70 10 50 50

