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Norwegian ingår samarbete med Allianz
Travel

Norwegian har i samarbete med Allianz Travel utformat en reseförsäkring för
bolagets resenärer och deras behov. Norwegian erbjuder nu
avbeställningsskydd och reseförsäkring som gäller under hela resan.

− En bra reseförsäkring är viktig och ger resenärerna extra trygghet. Jag är
därför glad att vi i samarbete med Allianz Travel nu kan erbjuda våra kunder
full reseförsäkring, säger Magnus Thome Maursund, Executive Vice President
for Networking, Pricing and Planning på Norwegian.

Norwegian har tidigare erbjudit avbeställningsskydd som täcker sjukdom före



resa. Det nya avtalet med Allianz innebär att kunderna nu kan välja en
försäkring som täcker hela resan. Den nya reseförsäkringen, som kunderna
kan välja att lägga till i sin bokning, inkluderar försäkring för sjukdom på
resan, akuta medicinska behov, förlorat, skadat eller stulet bagage och
täckning av reseförsäkringar.

De senaste åren har nya behov dykt upp och den försäkring Allianz nu
erbjuder Norwegians kunder omfattar även diagnoser relaterade till
pandemier.

Allianz reseförsäkring är för närvarande tillgänglig för kunder i Norge,
Sverige, Danmark, Finland, Polen, Tyskland och Nederländerna.

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

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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