FÅ STYR PÅ
FORSIKRINGERNE!
på ferie eller blot en tur over grænsen for
at handle, bør man som minimum have
en forsikring, der dækker for sygdom og
hjemtransport ellers ender man selv med
at stå med regningen, hvis uheldet er ude!
Et ambulancefly - fra Alperne til Køben
havn - koster ca. 150.000 kr., er man på
ferie i Tyrkiet er det nærmere 200.000 kr.,
og er man i USA kan regningen løbe op på
en halv million. Det er mange penge, hvis
man, vel at mærke, ikke er forsikret korrekt.
Globe Rejseforsikring er uden selvrisiko.
Og du risikerer ikke at miste din bonus i
dit indboselskab ved en skade. Selskabet
er ikke belastet af unødvendige adminis
trationsomkostninger eller dyre mellem
led. Det kommer deres kunder til gode,
der generelt vil opleve store besparelser.
Forsikringen er tilmed altid med skidækning
og bagagedækning. Globe Rejseforsikring
har desuden dansktalende 24-timers alarm
central, som håndteres af SOS international,
som de fleste kender i forvejen.

et danske forsikringsselskab
Globe Rejseforsikring til
byder en række forsikringer,
der uden tvivl kunne være
interessante, hvis du søger
en overskuelig og prisvenlig løsning på
eksempelvis rejse- eller au pair-forsikring.
Liebhaverboligen har kigget nærmere på
deres produkter.

D

Giv din au pair en tryg tid
i Danmark

Det gule kort dækker
ikke i udlandet!

Det er lovpligtigt at tegne en au pairforsikring for au pair-personer, under deres
ophold i Danmark. Globe Aupairforsikring
tilbyder en samlet pakke med de tre lovplig

Det gule kort er fra den 1. august ophørt
med at dække i udlandet. Skal man derfor
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GLOBE
AUPAIRFORSIKRING
www.globeaupairforsikring.dk

tige forsikringer, hjemtransport-, ulykke- og
arbejdsskadeforsikring. Én forsikringspakke
– og tilmed Danmarks billigste - er alt, hvad
værtsfamilien behøver. Det er nemt og
enkelt, og kræver kun et par klik på hjem
mesiden www.globeaupairforsikring.dk
Globe Aupairforsikring samarbejder med
Energy Au Pair – Skandinaviens største au
pair-formidlingsbureau. Ønsker du yder
ligere oplysninger, informationer m.m. kan
Globe guide dig videre til de rette kontakt
personer hos Energy Au Pair.

Det gule kort er fra den 1. august ophørt med at dække
sygdom/ulykke på rejser til udlandet. Køb din rejseforsikring på Globerejseforsikring.dk – to klik på hjemmesiden og du er rejseklar uden bekymringer med hensyn til
dækning af sygdom, ulykke og hjemtransport.

