
Maak van je
zorgplicht een deugd!

Een natuurramp of terroristische aanslag; gebeurtenissen die vandaag de dag helaas geen uitzonderingen 
meer zijn. In sommige landen is er meer risico op politieke onrust, geweld of je krijgt onbedoeld te maken 
met lokale autoriteiten en wetgeving. Als je hiermee te maken krijgt, dan is het goed om te weten dat 
werkgevers een zorgplicht hebben naar hun werknemers. Dit noemen we ‘ Duty Of Care ’. Het nakomen 
van deze verantwoordelijkheid is complex, omdat bedrijven niet altijd precies weten waar hun mensen 
zich op dat moment bevinden. Vaak ook omdat niet alle reizen op één centraal punt geboekt worden. En 
natuurlijk wil vooral ook het thuisfront precies weten hoe het zit als het mis gaat. 

Veel van bovengenoemde zaken zijn lang niet altijd te voorzien, maar het is wel de taak van de werkgever om 
de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Uniglobe assisteert werkgevers en reizigers met een allesomvattende 
oplossing, die enerzijds informeert voor aanvang van de reis en anderzijds adviseert en assistentie biedt ter 
plaatse in geval van calamiteiten. CAP™ by Focuspoint is een 24/7  totaaloplossing voor jouw Duty of Care 
verplichting. En het is gemakkelijk te regelen.

Met een gerust gevoel de wereld rond
Een CAP™ lidmaatschap betekent dat er dag en nacht een team van experts beschikbaar is om hulp te bieden 
in geval van calamiteiten. Indien nodig worden CAP™ Crisis Consultants wereldwijd ingeschakeld om jou en/of 
collega’s direct noodhulp te verlenen. Ongeacht de aard van de calamiteit; er is een volledige (medische) dekking. 
Reizigers worden bijgestaan met alle noodzakelijke hulp en de kosten zijn gedekt in het CAP™ lidmaatschap. 

Het CAP™ lidmaatschap assisteert o.a. bij:

• Politieke dreiging;   

• Terrorisme;    

• Geweldsmisdrijven;    

• Natuurrampen;  

• Onrechtmatige detentie;   

• Ontvoering en kapingen;  

• Afpersing en chantage;

• Verdwijningen (Search & Rescue);

• Pandemieën.

Het CAP™ Medical lidmaatschap regelt o.a.:

• Repatriëring personen of stoffelijk overschot;

• Medische bewaking en begeleiding;

• Vooruitbetaling c.q. voorschotten van medische kosten en vervoer naar huis;

• Bezoek familielid of vriend tijdens ziekenhuis opname;

• Doorverwijzing naar artsen en tandartsen;

• Boodschappen- en vertaaldiensten.
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Een allesomvattend, uitgebreid programma om reisrisico’s te beheren

De Travel Risk Portal van CAP™ biedt de werkgever een overzicht van alle via 
Uniglobe geboekte reizen. Oftewel; waar bevinden werknemers zich precies? 
De portal geeft daarnaast inzicht in het laatste nieuws over calamiteiten, die 
mogelijk van invloed zijn op jouw werknemers. Als de reiziger onverhoopt voor 
een noodsituatie komt te staan, dan staat het CAP™ Crisis Response Center 
klaar om direct assistentie te leveren. 

Reisbijstandsvoordelen CAP™ / CAP™ Medical Hulpcentrales  Verzekeraars

Hulp bij natuurrampen

Hulp bij politieke bedreigingen

Reactie op terrorisme

Reactie op crimineel geweld

Verdwijning - Opsporing & Redding

Oplossen bij chantage en afpersing

Oplossen bij ontvoering in ruil voor losgeld

Oplossing bij kapingen

Oplossen bij onrechtmatige vasthouding

Geen trigger van overheid nodig voor veiligheidsevacuatie

Medische evacuatie naar ziekenhuis naar keuze in het thuisland

Pandemie

CAP™ is het leidende zorgplichtprogramma voor zakenreizigers

• Tracking systeem gebaseerd op het reisschema (door geo-integratie Uniglobe);
• Land specifi eke reisinzichten en geografi sche bedreigingsniveaus; 
• Reisgidsen, (pre) trip rapportages op land en/of passagiersniveau;
• Massa communicatiesystemen gesynchroniseerd met smartphones, e-mail en SMS.

CAP™ ontzorgt  
Belangrijk om te weten is dat CAP™ geen ongevallen verzekeringen of buitenlandse 
ziektekostenverzekering is. Controleer daarom vooraf of er een overlap is met de eigen zorg- 
en reisverzekering. CAP™ onderscheidt zich door actief hulp te bieden ter plaatse in geval van 
calamiteiten. Voor aanvullende, medische verzorging sluit je een CAP™ Medical lidmaatschap af.
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INFORMEREN
Toegang tot wereldwijde reisalerts,

zodat je altijd goed voorbereid bent.

ADVIES 
Dag en nacht toegang tot ons team
om je te helpen bij noodsituaties.

HULP
Wereldwijde reddingsteams en

specialisten voor specifi eke oplossingen.

CAP™ Travel Risk Portal
De zorgplicht begint hier

Neem contact op met je Uniglobe Travel kantoor voor meer informatie en advies.
Wijzigingen onder voorbehoud.
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Voor de volledige 

voorwaarden zie


