Erhvervsrejseforsikring RPX DK

Erhvervsrejseforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Forsikringsselskab:

RiskPoint A/S har bemyndigelse til at etablere dækning og
behandle skader for en række forsikringsselskaber. For nærmere
oplysninger om det (de) selskab(er) der anvendes på netop dine
forsikringspolice, henvises til tilbud/policeforsiden.

Du finder de gældende forsikringsbetingelser i vedlagte tilbud. Ligeledes vil betingelserne blive
fremsendt sammen med policen.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Erhvervsrejseforsikring tegnes af arbejdsgiveren og dækker de sikrede personer (ansatte rejsende i
firmaets tjeneste) i op til 30 dages varighed. Forsikringen dækker kombinerede erhverv- og ferierejser,
hvor hovedformålet med rejsen er erhvervsrelateret. Forsikringen dækker ejere, ansatte,
ægtefæller/samlever og børn og kan udvides til at omfatte medrejsende gæster og kunder.

Hvad dækker den?
Sygdom & Hjemtransport
Lægelig fejlbehandling
Sygeledsagelse og Tilkaldelse
Rejseafbrydelse/hjemkaldelse
Erstatningsperson
Forsinket fremmøde
Flyforsinkelse
Privatansvar
Juridisk Assistance i udlandet
Sikkerhedsstillelse
Eftersøgning og redning
Evakuering
Krisehjælp
Selvrisiko ved billeje
Bagage
Bagageforsinkelse
Ulykke
Overfald
Forsikringen kan udvides til at
omfatte afbestillingsforsikring.

Hvad dækker den ikke?
Rejser over 30 dages varighed
Rejser hvis primære formål ikke er
erhvervsmæssig
Behandlingsudgifter til kendte
lidelser
Udgifter til behandling af
kroniske/eksisterende sygdomme,
der indenfor de sidste 2 måneder
før afrejsen har medført
hospitalsindlæggelse, behandling
hos læge eller ændret
medicinering
Grov uagtsomhed
Selvforskyldt beruselse, påvirkning
af narkotika eller andre rusmidler
Professionel sport
Flypersonel, herunder piloter og
besætningsmedlemmer
Off shore ansatte

Erhvervsrejseforsikring RPX DK

Er der nogen begrænsninger af dækningen?

Lægelig fejlbehandling dækkes indtil kr. 1.000.000 pr. person
Erstatningsperson dækkes indtil kr. 50.000
Forsinket fremmøde dækkes indtil kr. 25.000 pr. person dog max. Kr. 1.500 pr. dag pr.
person
Flyforsinkelse dækkes indtil kr. 3.000 pr. person
Privatansvar dækkes indtil kr. 10.000.000 ved personskader og kr. 5.000.000 ved
tingskader.
Juridisk assistance i udlandet, sikkerhedsstillelse, eftersøgning og redning dækkes indtil
kr. 100.000 pr. person
Krisehjælp dækkes indtil kr. 75.000 pr. person
Selvrisiko ved billeje dækkes indtil kr. 10.000
Bagage dækkes indtil kr. 25.000 pr. person. (yderligere sum kan tilkøbes)
Bagageforsinkelse dækkes indtil kr. 3.500 pr. person. (yderligere sum kan tilkøbes)
Død og 100% invaliditet ved ulykkestilfælde dækkes indtil kr. 500.000 pr. person.
(yderligere sum kan tilkøbes).
Overfald dækkes indtil kr. 500.000 pr. person.
Afbestilling dækkes kun i tilfælde dækning er tilkøbt og dækkes med den sum der er
tilvalgt.

Hvor er jeg dækket?

Erhvervsrejseforsikring dækker rejser i hele verden, dog dækkes rejse til krigszoner kun
efter forudgående accept fra RiskPoint.

Hvilke forpligtelser har jeg?
·

·

Du skal sikre dig at de risikooplysninger der er afgivet i forbindelse med tilbudsafgivelse
(oplysninger om antal rejsende, antal rejsedage, oplysninger om tidligere skader) er
korrekte og fyldestgørende
I en skadessituation skal sikrede begrænse skadens omfang så vidt muligt og anmelde
skaden til SOS International snarest muligt. Jf. betingelserne.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Præmien forfalder ved forsikringen ikrafttræden, og herefter forfalder præmien helårligt.
Sammen med policen modtager du en faktura til indbetaling af præmien.

Hvornår går dækningen fra og til?
På policens forside angives datoen for policens ikrafttræden (startdato) samt datoen for
policens udløb (slutdato).

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Policen kan opsiges ved at give 30 dages varsel til policens hovedforfaldsdato (med mindre
andet fremgår af de konkrete betingelser vedhæftet din forsikring). Policen kan opsiges ved at
tage kontakt til jeres forsikringsrådgiver eller ved at kontakte RiskPoint direkte på
police@riskpoint.eu

