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Forestil dig, at du har bestilt en rigtig dejlig ferie til hele familien og  
så sker det, som bare ikke må ske! Inden I skal af sted, bliver du, dit  
barn eller en anden pårørende akut syg, og I er nødsaget til at af- 
bestille rejsen, som I har glædet jer til og har brugt mange penge på.

Men med vores Afbestillingsforsikring – Rejse er du på for- 
kant med tingene. Du behøver ikke bekymre dig om at du ikke får  
pengene tilbage, hvis noget pludseligt og uventet sker, så du ikke 
kan gennemføre rejsen. 

Det gælder, uanset om det er en sol- og badeferie til Thailand, 
shoppingtur til New York eller en weekendtur til Paris. Du kan 
forsikre din rejse, uanset hvor i verden du rejser til. 

Vores afbestillingsforsikring dækker også andre pludselige og 
uventede hændelser, som kan indtræffe inden afrejse og som 
medfører, at du er nødt til at afbestille. Årsagen kan f.eks. være: 

•   formålet med din rejse bliver ødelagt, f.eks.  
ved et brækket håndled inden en golfrejse

•   der sker noget med din bolig, f.eks. indbrud,  
vandskade eller brand

•  din bil bliver skadet på vej til lufthavnen

•  bevilget ferie bliver inddraget 

•  uventet opsigelse

•  i forbindelse med skilsmisse eller separation

•  dit kæledyr bliver akut syg og skal opereres.

Afbestillingsforsikring – Rejse
Vær på forkant, få pengene tilbage hvis der sker noget!

PRISEKSEMPEL
Forsikret 

beløb
Du betalar

Flybilletter 3 500 DKK 210 DKK

Flybilletter og ophold 15 000 DKK 900 DKK

Flybilletter, ophold 
og billetter til 
arrangementer
(Skal bestilles samtidig)

35 000 DKK 2 100 DKK

HVORFOR SKAL DU KØBE EN 
AFBESTILLINGSFORSIKRING – REJSE?

 ■  Du kan forsikre hvilket beløb du vil *

 ■ Koster kun 6 % af det beløb, du vil forsikre **

 ■ Ingen selvrisiko

 ■  Du vælger selv om du vil forsikre hele rejsen eller bare 
indkvartering og / eller flybilletter.

 ■  Kan tegnes for op til 10 personer, selvom de ikke bor på  
samme adresse. Hvis én i selskabet er nødsaget til at  
afbestille pga. en pludselig og uforudset hændelse, kan  
de andre også vælge at afbestille rejsen og få det for-
sikrede beløb tilbage. 

Europæiske ERV
Frederiksberg Allé 3
DK-1790 København V

Tlf: 3325 2525
Email : info@erv.dk
www.erv.dk

* På www.erv.dk kan du forsikre op til 100 000 DKK. Vil du forsikre 
et højere beløb, bedes du kontakte vores kundeservice.
** Mindste præmie er 75 DKK, hvilket svarer til et forsikret beløb 
på 1.250 DKK. 
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Hvad kan ske?  

HVORFOR EUROPÆISKE ERV?  

1 Vi tilbyder kundetilpassede forsikringer, 
som giver tryghed på rejsen.

2 Hurtig og nem online skadesanmeldelse 
på www.erv.dk.

3  En af markedets bedste skadeshåndtering. 
Hele 87 % af vores kunder vil uden tvivl 
eller sandsynligvis anbefale Europæiske 
ERV til andre. 
(Kilde: Undersøgelse gennemført i 2014 af  

Europæiske ERV). 

Golfrejse til Portugal  

Karin og hendes veninder havde bestilt en golfrejse til Portugal. De  
havde sparet sammen til rejsen gennem længere tid og så virkelig  
frem til at få spillet en masse golf. Nogle dage inden afrejsen 
kommer en af veninderne ud for en ulykke og brækker håndledet. 
De bestemmer sig for at afbestille rejsen, når nu alle ikke kan 
komme med.

Erstatning

Heldigvis havde de købt Afbestillingsforsikring – Rejse sammen, 
for hele golfrejsen. De fik det forsikrede beløb tilbage, eftersom 
formålet med deres planlagte golfrejse var blevet ødelagt. De om- 
bookede hele rejsen til et senere tidspunkt.

Skade i huset  

Anders overraskede sin familie med en dejlig ferie til Mallorca. Dagen 
inden de skal rejse, sker uheldet. Et vandrør i kælderen springer, og  
hele kælderen bliver fyldt med vand. De har ikke andet valg end at  
afbestille rejsen, da de er nødsaget til at blive hjemme og tage sig 
af vandskadens ødelæggelser.

Erstatning

Fordi Anders havde købt Afbestillingsforsikring – Rejse, for hele 
familien, fik de det forsikrede beløb tilbage. Familien købte en ny 
rejse og kunne tage til Mallorca på et senere tidspunkt.

Hvordan tegner jeg forsikringen?  

•   Tegn forsikring nemt og hurtigt døgnet rundt på www.erv.dk.  
Koster din rejse mere end 100.000 DKK, kontakt os på mail eller 
telefon, så hjælper vi dig med at finde den bedste løsning.  

Vigtigt at vide    

•   Afbestillingsgrunden skal kunne dokumenteres med erklæring fra  
uvildig læge, politi, arbejdsgiver, offentlig myndighed eller ligende. 

•   Forsikringen skal tegnes og betales inden for to dage efter at 
depositum eller hele rejsen er blevet betalt.

•   Billetter til arrangementer. billeje og lejet udstyr kan forsikres, 
hvis det er en del af en pakkerejse.  

•  Du skal tegne en forsikring pr. rejse du ønsker forsikret. 

•   Afbestillingsforsikring som er inkluderet i betalings- og kredit-
kort, kan have begrænsninger for hvem forsikringen dækker. 
Vores Afbestillingsforsikring – Rejse kan tegnes selvom de, 
der rejser sammen, ikke bor på samme adresse. 

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte os. Du kan sende en mail til 
info@erv.dk eller ringe til os på  
+45 3325 2525.


