Velkommen til Europæiske ERV
Europæiske ERV er Danmarks største og ældste rejseforsikringsselskab.
Vi har over 95 års erfaring med at skabe tryghed og sikkerhed på rejsen.
Som agent for Europæiske ERV kan dit rejsebureau sælge et stort udvalg af vores
rejseforsikringer, der primært er målrettet de private ferierejsende:
Årsprodukter – Individuel eller familie
• Årsafbestilling Europa
• Årsafbestilling Verden
• Årsrejseforsikring Europa
• Årsrejseforsikring Verden
• Årsrejseforsikring inkl. Afbestilling Europa
• Årsrejseforsikring inkl. Afbestilling Verden
Gang til gang produkter
• Afbestillingsforsikring
• Ferierejseforsikring Europa
• Ferierejseforsikring Verden ekskl. USA
• Ferierejseforsikring Verden inkl. USA
• Erhvervsforsikring – korttid
• Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Få overblik over vores mest populære produkter på erv.dk

Europæiske ERV
Frederiksberg Allé 3
1790 København V

Telefon : +45 70 10 60 30
Email : info@erv.dk
www.erv.dk

CVR-nr. : 62940514

Lidt om dine fordele…
Samarbejdsaftalen
Når der er indgået en samarbejdsaftale mellem dit
rejsebureau og Europæiske ERV, kan du og dine
sælgere sælge forsikringerne via Europæiske ERVs
policetegningssystem Agentweb, Amadeus, et af
Europæiske ERV godkendte bookingsystem eller
internetsalg/henvisningslink.
Agentweb, Amadeus eller godkendt bookingsystem
Bureauet står for at udstede kundens police, udlevere
forsikringsbetingelser og afregne direkte med kunden.
Nettoafregning og afrapportering mellem Europæiske ERV
og dit bureau sker hver 14. dag, en gang månedligt kan dog
arrangeres.
Denne løsning betinger, at bureauet stiller en bankgaranti,
bankdeponering og/eller spærret konto.
Agentweb (giro)
Bureauet registrerer kundens forsikringsoplysninger,
hvorefter Europæiske ERV sørger for at udstede police,
udlevere betingelser samt at afregne med kunden. Denne
løsning kræver ingen bankgarantistillelse.

Provision
Dit bureau modtager kvartalsvis provision af salget.
Rabat
Rabat på rejseforsikringer til dit bureaus medarbejdere
og deres medrejsende samboende familier ved private
ferierejser opnås, når I har solgt produkter for minimum
kr.10.000 per år.
Kurser
Vi tilbyder gratis produkt- og salgskurser gennem
Europæiske ERV Academy til vores samarbejdspartnere.
Bonusklub
Europæiske ERV Bonusklub er et webbaseret bonus
program, der motiverer til mersalg og uddannelse i salg af
rejseforsikringer. Du og dine sælgere kan blive medlemmer
af vores Bonusklub, når I har solgt produkter for kr. 10.000.
Kontakt os for yderligere oplysninger:
Telefon : 33 27 83 28
E-mail : agent@erv.dk

Internetsalg/henvisningslink
Der er også mulighed for at linke direkte til Europæiske ERVs
hjemmeside, hvor kunden kan tegne sin forsikring online.

Derudover tilbyder vi følgende:
2. Udvidet ansvarsforsikring
En udvidet ansvarsforsikring dækker de
ansvarsforpligtelser, som pålægges dit bureau i henhold til
”Lov om pakkerejser”.

Det er muligt at tegne en Korttidsforsikring fra gang til
gang, men hvis I sammenlagt rejser mere end 30 dage
om året, anbefaler vi, at I køber en Erhvervsrejseforsikring
(BTI). Med denne forsikring er jeres medarbejdere dækket
på alle erhvervsrejser ét år ad gangen..
Udstationerede medarbejdere kan tegne vores
Udstationeringsforsikring. Den tegnes som udgangspunkt
for et år ad gangen, men tilpasses gerne individuelle
behov.

Bureauet hæfter blandt andet for fejl og mangler i
pakkerejsen, hvor kunden kan kræve et forholdsmæssigt
afslag i rejsens pris.
Dette er omfattet af den udvidede ansvarsforsikring.
Forsikringen dækker ligeledes rejsebureauets ansvar for
person- og tingskade. Den kan udvides med dækningerne
”Eftersøgning og Formuetab”, hvor formuetab dækker
afhjælpning og forholdsmæssigt afslag. Der er mulighed
for variation og tilkøb af dækningerne.
Kontakt Partnersupport for yderligere oplysninger:
Telefon : 33 27 83 28
E-mail : agent@erv.dk
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1. Erhvervsrejseforsikring til bureauets medarbejdere
I forbindelse med forsikring af egne medarbejdere
kan Europæiske ERV tilbyde flere løsninger inden for
Erhvervsrejseforsikringer.

