Gouda Rejseforsikring
- 100 % tryghed på erhvervsrejsen med Gouda Rejseforsikring

Gouda-koncernen

Gouda Skade

Gouda Rejseforsikring er en filial af den hollandske de Goudse koncern med

Goudas skadeafdeling har fokus på service overfor vores erhvervskunder,

hovedkontor i byen Gouda, Holland.

når skaden er sket. Det betyder, at skadebehandling normalt sker indenfor 3-5

Gouda-koncernen blev etableret i 1924. I Holland markedsføres alle former for

arbejdsdage. Skadeafdelingen behandler ca. 30.000 skader på årsbasis.

livs- og skadeforsikringer.

Gouda Alarm

Gouda Rejseforsikring

Goudas egen alarmcentral yder 24/7/365 assistanceservice. Det vil sige

Gouda Rejseforsikring blev etableret i Danmark i 1994. I Danmark og de øvrige

rejseassistance, medicinsk assistance samt medicinske evakueringer ved hjælp

nordiske lande fokuseres udelukkende på salg af privat rejseforsikring samt

af specialuddannede læger, psykologer og sygeplejersker.

erhvervs- og udstationeringsforsikring.
Alarmcentralen er bemandet med flersprogede assistancekoordinatorer, som
Gouda Danmark er hovedsæde for de nordiske kontorer i Norge, Sverige og

står til rådighed for skadelidte, pårørende og arbejdsgivere/institutioner, når

Finland. Selskabet beskæftiger ca. 90 medarbejdere og afsætter forsikringer

uheldet er ude. Gouda Alarm tilbyder et unikt servicekoncept og samarbejder

igennem ca. 300 rejsebureauer og ca. 250 forsikringsmæglere og agenturer.

med 32 døgnåbne alarmcentraler verden over.

Gouda Erhverv

Gouda Alarm udfører ca. 15.000 assistancer om året.

Gouda Erhverv har forsikret de danske virksomheders erhvervsrejser og udstationeringer siden 1998, og har oplevet en betydelig vækst i alle årene.

Kontakt Gouda Erhverv

Fleksibilitet og hurtige svartider er en vigtig del af vores servicekoncept.

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere rådgivning om vores produkter, er
du velkommen til at kontakte os på tlf.: 88 88 81 40 eller e-mail:

Gouda Erhverv har i dag 8 medarbejdere, som er fordelt i et underwriting team

erhverv@gouda.dk. Vi sidder klar til at rådgive dig mandag til torsdag fra

og et sagsbehandlingsteam. Store kunder har direkte kontaktpersoner i begge

kl. 08:30-16:30 og fredag fra kl. 08:30-16:00.

teams. Vi udsteder policer fra dag til dag, hvilket betyder, at alle kunder modtager police, forsikringskort og øvrigt materiale inden ikrafttrædelsesdatoen.

Tlf: 88 88 81 40
E-mail: erhverv@gouda.dk

Gouda Erhverv har et tæt samarbejde med Gouda skadeafdeling og alarmcentral, hvilket sikrer en professionel og effektiv sagsbehandling.

Læs mere på www.gouda-erhverv.dk

Gouda Travel Insurance Denmark

Gouda Travel Insurance Sweden

Gouda Travel Insurance Norway

Sejrøgade 7
2100 København Ø
Tel.: 88 20 88 20
Fax: 88 20 88 21

Wollmar Yxkullsgatan 14
118 50 Stockholm
Tel.: 08-615 28 00
Fax: 08-641 84 80

Rådhusgaten 17
0151 Oslo
Tel.: 24 14 45 70
Fax: 24 14 45 71

Leisure
Website: www.gouda.dk
E-mail: gouda@gouda.dk

Leisure
Website: www.gouda-rf.se
E-mail: info@gouda-rf.se

Leisure
Website: www.gouda.no
E-mail: post@gouda.no

Business
Website: www.gouda-erhverv.dk
E-mail: erhverv@gouda.dk

Business
Website: www.gouda-rf.se/business
E-mail: business@gouda-rf.se

Business
Website: www.gouda.no/bedrift
E-mail: bedrift@gouda.no

Safety worldwide

