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Norwegian inngår samarbeid med Allianz
Travel

Norwegian har i samarbeid med Allianz Travel utformet en reiseforsikring for
selskapets passasjerer og deres behov. Norwegian tilbyr nå
avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring som gjelder på hele reisen.

– En god reiseforsikring er viktig og gir passasjerene ekstra trygghet. Jeg er
derfor glad for at vi i samarbeid med Allianz Travel nå kan tilby kundene en
fullverdig reiseforsikring, sier Magnus Thome Maursund, konserndirektør for
nettverk, prising og planlegging i Norwegian.

Norwegian har tidligere tilbudt avbestillingsbeskyttelse som dekker sykdom i



forkant av reisen. Den nye avtalen med Allianz gjør at kundene nå kan velge
en forsikring som dekker hele reisen.

I den nye reiseforsikringen, som kundene selv kan velge å legge til
bestillingen, inngår blant annet forsikring for sykdom på reisen,
akuttmedisinske behov, tapt, skadet eller stjålet bagasje, og dekning av
reiseforsinkelse.

De siste årene har også nye behov dukket opp, og forsikringen Allianz nå
tilbyr til Norwegians kunder dekker også diagnoser relatert til pandemier.

Reiseforsikringen fra Allianz Travel er i dag tilgjengelig for kunder i Norge,
Sverige, Danmark, Finland, Polen, Tyskland og Nederland.

Mer informasjon om forsikringen finner du her

Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende
lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende
rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med
Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige
flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i
luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent
innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig
flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer
effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest
bærekraftige valget for passasjerene.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

https://www.norwegian.no/booking/bestillingsinformasjon/reiseforsikring-allianz/
https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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