
Udstationeringsforsikring

Læs mere på  
goudaerhverv.dk

En udstationeringsforsikring giver den udstationerede:
• En skræddersyet forsikring efter behov
• Alle de dækninger, som den udstationerede typisk har brug for
• Hjælp 24 timer i døgnet - hvis uheldet er ude
• Hurtig og effektiv sagsbehandling

Hvem dækker forsikringen?
En udstationeringsforsikring dækker både enkeltpersoner 
og familier, som skal udstationeres.
• Dækker medarbejdere med fast bopæl i udlandet
• Skræddersyes så den passer til forsikredes behov
• 100 % tryghed for medarbejderen og medrejsende familie

Hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i bopælslandet og under besøg i 
hjemlandet. Forsikringen kan desuden udvides til at dække 
under ferie- og erhvervsrejser i hele verden.

Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker den udstationeredes typiske 
forsikringsbehov. Sygdom, sygetransport, sygeledsagelse, 
tilkaldelse, hjemkaldelse, personlig sikkerhed og hjælp på 
stedet 24 timer i døgnet, er som udgangspunkt altid med i 
udstationeringsforsikringen. Derudover kan der tilvælges 
forskellige dækninger, alt efter virksomhedens/
medarbejdernes konkrete behov fx:
• Ulykke
• Privatansvar
• Indbo
• Rejseforsikring

Skal medarbejderen udstationeres sammen 
med sin familie?
Har medarbejderen en medrejsende familie, skræddersyer 
vi udstationeringsforsikringen til at omfatte hele familien 
og dække alle deres specifikke behov.

Vi sidder klar til at rådgive dig
Bestil din Udstationeringsforsikring hos Gouda Erhverv 
på tlf.: 88 88 81 40 eller bestil et tilbud via  
www.goudaerhverv.dk/udstationeringstilbud.

Vi sidder klar til at rådgive dig mandag til torsdag 
fra kl. 08:30-16:30 og fredag fra kl. 08:30-16:00.

Er uheldet ude
Goudas egen, danske alarmcentral yder 
assistanceservice 24/7/365. Det vil sige rejseassistance, 
medicinsk assistance samt medicinske evakueringer ved 
hjælp af specialuddannede læger, psykologer og 
sygeplejersker.

Alarmcentralen er bemandet med flersprogede 
assistance-koordinatorer, som står til rådighed for 
skadelidte, pårørende og  arbejdsgivere/institutioner, 
når uheldet er ude. Gouda Alarm tilbyder et unikt 
servicekoncept og samarbejder med 55 døgnåbne 
alarmcentraler verden over. Gouda Alarm udfører ca. 
18.000 assistancer om året.

Se detaljerede dækninger og forsikringssummer i 
dækningsoversigten på bagsiden.

Læs mere på www.goudaerhverv.dk

- en skræddersyet udstationeringsforsikring for medarbejdere med fast bopæl i udlandet



Eksempler på dækninger og summer
Forsikringsdækning Forsikringssum i DKK pr. person pr. år

Basisdækning:

2. Sygdom 

- Behandlingsudgifter/hospitalsophold 1.000.000 - 5.000.000

- Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt Omfattet

- Levering af screenet blod Ubegrænset

- Akut tandbehandling 3.000

- Hospice 10.000 pr. dag/maks. 500.000

- Hjemmepleje 90 dage pr. år 

- Hjælpemidler Nødvendige førstegangs udgifter

3. Sygetransport Omfattet

4. Lægelig fejlbehandling 1.000.000

5. Personlig sikkerhed:

- Krisehjælp på stedet Ubegrænset

- Krisehjælp til pårørende Ubegrænset

- Krisehjælp efter hjemkomst 10.000

- Evakuering Ubegrænset

- Eftersøgning og redning 100.000

- Dækning ved terror Ubegrænset

- Dækning ved gidseltagning Ubegrænset

- Tilbageholdelse ved krig 50.000

- Krigsrisiko Indtil evakuering

Forsikringsdækning Forsikringssum i DKK pr. familie pr. år

7. Graviditetsundersøgelser og fødsel (Kun ved tegning af mere end 5 policer) 
165.000 

17. Privat ansvarsforsikring:

- Personskade 10.000.000 

- Tingskade 5.000.000 

18. Retshjælp 100.000 

19. Sikkerhedsstillelse 100.000 

20. Indbo 0 - 1.000.000

Forsikringsdækning Forsikringssum i DKK pr. familie pr. rejse

Rejsedækning:

21. Indhentning af fastlagt rejserute Ekstraudgifter 

22. Sygeledsagelse/tilkaldelse 2 personer

23. Hjemkaldelse til bopælsland Rimelige udgifter

24. Bagage 25.000 

25. Bagageforsinkelse Total 5.000 

26. Flyforsinkelse 1.000 pr. døgn/maks. 3.000

27. Skader på lejet feriebolig 25.000 

28. Forsinket fremmøde 25.000

29. Selvrisiko ved leje af motorkøretøj 10.000

Tilvalg til ferierejsedækning Forsikringssum i DKK pr. familie pr. rejse

30. Feriekompensation ifm. Ferierejser Ubegrænset

31. Forsinket sportsudstyr ifm.  
      Ferierejser 3.000

32. Afbestillingsforsikring  
     (kun Ferierejser) 30.000 pr. person eller 100.000 pr. familie

Tillægsdækninger Forsikringssum i DKK pr. person pr. år

6. Sygeledsagelse/tilkaldelse 3 personer

8. Vaccinationer og helbredscheck 2.000 

8.2. Briller og kontaktlinser 80 % / 1.000

9. Valgfri sygetransport 30.000

9. Opholdsudg. Ifm. Ambulant  
 behandling 1.200 pr. døgn 

10. Tandbehandling 80 % / 15.000

11. Ulykke:

- Dødsfald (Børn kr. 25.000) 0 - 2.000.000

- Invaliditet 0 - 2.000.000

12. Overfald 500.000 

13. Ekstra ulykkesdækning:

- Dobbelterstatning fra 5% mén Omfattet

- Erhvervsevnetab Omfattet

- Tandskade Rimelige og nødvendige udgifter

- Tyggeskader 10.000 

14. Hjemkaldelse til hjemlandet 50.000

15. Erstatningsperson  
(kun medarbejder) 50.000

16. Rejseliv:

- Ved død 0 - 1.000.000

- Ved invaliditet 0 - 1.000.000

- Trope- og øjensygdomme Omfattet

Forsikringssummerne kan justeres efter virksomhedens ønsker.

Betingelser for udstationeringsforsikringen findes her:  
www.goudaerhverv.dk/udst875

Anbefalet sum i USA og Kina min. 2.500.000 

Læs mere på www.goudaerhverv.dk


