Travel 4 Business Plus

Vaša istota
na pracovných
cestách

www.axa-assistance.sk

Travel 4 Business Plus
Chcete sa starať o prosperitu firmy,
a nie riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú
pri cestách vašich zamestnancov?

Chcete, aby vaši zamestnanci
boli poistení aj pre prípad nákazy
COVID-19?

Jednoduchosť

Kvalita

Výhodná cena

Na začiatku spolupráce uvediete len počet
zamestnancov, ktorí jazdia služobne
do zahraničia, ako aj to, či jazdia len
po Európe, alebo do celého sveta – nič
viac…

Získavate nielen veľmi kvalitné zdravotné
poistenie, ale aj právnu ochranu, asistenciu
po celom svete alebo napríklad poistenie
elektroniky – to všetko v cene. Naša značka
vám prináša spoľahlivú a rýchlu pomoc
s vysokou úrovňou starostlivosti, ktorú
zaručujú medzinárodné štandardy AXA.

Denne sa staráme o tisícky klientov
na celom svete v spolupráci s našimi
pobočkami a osvedčenými partnermi
a vďaka tomu sú naše služby nielen
kvalitné, ale aj cenovo výhodné.
•

Výber z dvoch programov
(KOMFORT PLUS a EXCELENT PLUS).

•

Nemusíte zložito vyberať, aké rôzne
poistenie dohodnete (najčastejšie riziká
sú už zahrnuté v produkte).

Nehlásite jednotlivé cesty (poistenie
platí pre neobmedzený počet
opakovaných výjazdov).

•

•

Neprihlasujete jednotlivých
zamestnancov (platí pre dohodnutý
počet pracovníkov).

Liečebné výdavky až do 20 000 000 €
vrátanie liečebných nákladov
s COVID-19.

•

•

Neriešite zmenu pracovníka
(neuvádzate konkrétne mená).

Až 1 000 000 € na krytie zodpovednosti
za škodu.

•

•

Jednoduchá dohoda bez papierovania.

kompenzácia pobytu v nemocnici
v zahraničí

•

poistenie tuzemských ciest

•

Poistená aj služobná elektronika

•

Plnohodnotná právna asistencia

•

náklady na pohreb

Váš zamestnanec cestuje
do zahraničia, aby na veľtrhu
reprezentoval vašu spoločnosť,
predviedol jej výrobky či služby alebo
napríklad podpísal kontrakt. Pred
rokovaním sa však zraní a následne je
hospitalizovaný v miestnej nemocnici.
Vy musíte rýchlo zaistiť adekvátnu
náhradu.
Buďte bez starostí – máme riešenie.
Vyberiete si náhradného pracovníka,
oznámite nám, odkiaľ a kam sa
potrebuje dostať, a my mu zaistíme
dopravu i poistenie. Náklady
na dopravu náhradného zamestnanca
až do konkrétneho miesta rokovania
či výkonu práce hradíme my.
A, samozrejme, postaráme sa
i o zraneného pracovníka a zaistíme
jeho prepravu zo zahraničia späť
domov – opäť na naše náklady.

Máme pre vás jasné argumenty,
prečo by ste pracovné cesty
mali poistiť práve v spoločnosti
AXA Assistance

•

Poistenie
vyslania
náhradného
pracovníka

S Travel 4 Business Plus máte pomoc neustále poruke
•

sieť zmluvných zariadení AXA je po celom svete pripravená postarať sa o vás a vašich zamestnancov

•

naše tímy lekárov sú pripravené vyraziť za vami kamkoľvek na svete a zaistiť bezpečnú a rýchlu prepravu späť na Slovensko

•

celosvetová sieť AXA Assistance denne pomáha tisíckam klientov na celom svete – pomáhať vám je naším poslaním

Ako funguje poistenie
Travel 4 Business Plus?
Poistenie
právnej
asistencie
Poistenie
vybavenia
na obchodné cesty
Pracovníkovi vašej spoločnosti
v zahraničí z hotelovej izby odcudzili
pracovný notebook, bez ktorého sa
na svojej zahraničnej ceste nezaobíde.
Keďže elektronika nebýva štandardne
zahrnutá v poistení, pracovník sa
obáva, že bude musieť vzniknutú
škodu uhradiť.
Nemusí sa znepokojovať –
i na takéto situácie myslíme…
Stačí, keď zavolá na našu nonstop
linku, na ktorej oznámi vzniknutú
situáciu, a vzápätí dostane pokyny,
ako má postupovať. Škoda bude
následne preplatená bez spoluúčasti
zamestnanca.

Zamestnanec vašej firmy sa stal
pri ceste do zahraničia účastníkom
dopravnej nehody. Policajti nehovorili
anglicky, dali vášmu pracovníkovi
podpísať akýsi dokument, ktorému
nerozumel, a následne ho vzali
do väzby.
Nepríjemná situácia? Neobávajte sa
– nenecháme ho v tom!
Zamestnanec priamo z miesta zavolá
na našu asistenčnú linku, ktorá zaistí
dorozumenie s políciou a poradí, ako
naložiť s predloženými dokumentmi.
Postaráme sa aj o právne zastúpenie
vášho zamestnanca a v prípade
nutnosti zložíme kauciu. Následne
podnikneme všetky kroky v záujme čo
najrýchlejšieho vyriešenia vzniknutej
situácie a budeme sa podieľať
i na úhrade vzniknutých nákladov.

Travel 4 Business Plus
Cestovné poistenie pre zamestnancov
Kvalitné cestovné poistenie už dávno nie je len ochranou pred
výdavkami za neplánované liečenie v zahraničí. Dnes je možné
poistiť nepreberné množstvo situácií, a to s rôznymi limitmi
plnenia, v rámci ktorých je poistený chránený.

Výhody poistenia Travel 4 Bussines Plus:

•
•
•
•

optimálna ochrana pri najpravdepodobnejších komplikáciách, ktoré môžu počas cesty nastať;
profesionálne asistenčné služby širokého rozsahu;
veľmi zjednodušená administratíva.
nechajte sa presvedčiť, že naše poistenie je viac ako služba.

POISTENIE
Poistenie liečebných nákladov (PLN)
Celkový limit (vrátanie COVID-19)
– repatriácia a transporty
– zuby
– doprava sprevádzajúcej osoby
– ubytovanie sprevádzajúcej osoby
– doprava príbuzného na návštevu
– ubytovanie príbuzného na návšteve
– kompenzácia pobytu v nemocnici v zahraničí
– náklady na pohreb
Úrazové poistenie (ÚP)
Smrť následkom úrazu
Trvalé následky úrazu
Poistenie zodpovednosti za škodu (ZOD)
Zodpovednosť za škodu – zdravie
Zodpovednosť za škodu – majetok
Spoluúčasť
Poistenie batožiny (BAT)
Poistenie batožiny – celkový limit
Poistenie batožiny – limit na věc
Strata dokladov
Poistenie vybavenia na obchodné cesty
Poistenie predčasného návratu (PPN)
Poistenie asistenčných služieb (PAS)
Turistické informácie
Lekárske informácie
Telefonická pomoc v núdzi
Tlmočenie a preklady
Poistenie omeškania batožiny (POB)
Poistenie oneskorenia a zrušenia letu (POL)
Positenie vyslania náhradného pracovníka (PNP)
Poistenie právnej asistencie (PPA)

KOMFORT PLUS

EXCELENT PLUS

Európa

Európa

100 000 €
reálné náklady do limitu PLV
600 €
skutočné náklady do limitu PLN
150 € / noc; max. 10 nocí
skutočné náklady do limitu PLN
150 € / noc; max. 10 nocí
40 € / den, max 400 €
6 000 €

20 000 000 €
reálné náklady do limitu PLV
800 €
skutočné náklady do limitu PLN
200 € / noc; max. 10 nocí
skutočné náklady do limitu PLN
200 € / noc; max. 10 nocí
80 € / den, max 800 €
6 000 €

8 000 €
16 000 €

12 000 €
24 000 €

40 000 €
20 000 €
200 €

1 000 000 €
400 000 €
200 €

800 €
360 €
160 €
1 000 €
skutočné náklady

1 200 €
600 €
160 €
2 000 €
skutočné náklady

áno
áno
áno
áno

skutočné náklady na dopravu
4 000 €

áno
áno
áno
áno
20 € za každú hodinu; max. 80 €
400 €
skutočné náklady na dopravu
20 000 €

8 000 €
12 000 €

10 000 €
20 000 €

200 000 €
100 000 €
200 €

400 000 €
200 000 €
200 €

POISTENIE TUZEMSKÝCH CIEST

4-2020

Úrazové poistenie (ÚP)
Smrť následkom úrazu
Trvalé následky úrazu
Poistenie zodpovednosti za škodu (ZOD)
Zodpovednosť za škodu – zdravie
Zodpovednosť za škodu – majetok
Spoluúčasť
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