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REJSEFORSIKRING: Ældre Sagen og
nystartede Globe Rejseforsikring har indgået et
samarbejde om 700.000 medlemmer, der
tilbydes en forsikring uden aldersgrænse og
uden prisforhøjelser på grund af alder.

Netop som man troede, at Europæiske med
lempeligere regler for ældre og Gouda uden
prisforhøjelser for ældre, var på vej med særlige
aftaler for ældre generationer, kommer nystartede
Globe Forsikring med et så fristende tilbud, at Ældre Sagen har indgået et samarbejde.

Det er vel næppe nogen hemmelighed for et forsikringsselskab, at ældre bliver mere syge end yngre.
Derfor lagde Europæiske Rejseforsikring i sin tid for med skrappere regler for folk, der var fyldt 70 år. Det
blev de ikke populære på (men tjente penge, sagde de selv). Andre fulgte efter.

Senere har Europæiske (ERV) blødt op på reglerne og forlanger ikke som tidligere helbredserklæringer
så snart man er fyldt 70. Til gengæld er forsikringssummen sat op med 50 procent, hvis man er fyldt 70
og 100 procent, hvis mand er fyldt 80 år.

”Vi har sammensat et produkt, der er tilpasset seniorer, hvor der ikke skal ansøges om forhåndstilsagn
på grund af alder, ligesom der heller ikke er tillæg for alder. Forsikringen er uden selvrisiko, dækker
ubegrænset sygdom, hjemtransport og erstatning for ødelagt ferie,” siger Tom Jensen, direktør i Globe
Rejseforsikring, som er i samarbejde med Solid Forsikring – et af Nordens førende.

På er spørgsmål om der ikke er karantæne for kroniske sygdomme og nyligt overståede operationer etc.,
er svaret: ”Jo, to måneder i lighed med andre forsikringer.”

Globe mener i øvrigt, efter nøje undersøgelse, at der ikke er en generel forhøjet risiko for ældre på rejse.
Det samme resultat er Solid kommet til.
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Piloterne klar til at
hjælpe SAS

Aktionærerne tog godt
imod SAS nyhed

SAS køber mad og
drikke for 400 mio. kr.

Butler-service i
Københavns Lufthavn

Tysker skal redde
Malaysia Airlines

Flychefs datter smed
kabinechef af fly

SAS overtager Cimbers
rettigheder for 20 mio.
kr.

SAS går benhårdt efter
udlicitering
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Project Manager – Copenhagen, Denmark
08/12/2014

Admiral Hotel søger Channel & Revenue
Assistant 04/12/2014

Rejsekonsulent til CWTs kontor i Ørestaden
04/12/2014

Kreativ medarbejder til Ruby Rejser
03/12/2014

Hotelchef, Comwell Korsør 27/11/2014
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