
Erhvervsrejseforsikring Norden 
 – for dig som rejser lokalt eller i Norden



ERV Travel & Care 
– vores egen rejsesikkerhedsapp

Alle som har en erhvervsrejseforsikring hos Europæiske ERV kan anvende appen 
ERV Travel & Care gratis. Der får du opdateret information om rejsesikkerhed og 
hændelser der kan påvirke din rejse samt kort og vejbeskrivelse til bl.a. nærmeste 
ambassade, sygehus og apotek. Informationen opdateres for det land hvor du 
befinder dig.

Europæiske ERV
Frederiksberg Allé 3
1790 København V

www.erv.dk

http://erhverv.europaeiske.dk
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Mange virksomhedsejere betragter sig ikke som forretningsrejsende, 
eftersom de kun rejser i nærområdet eller inden for Norden. Men uan - 
set længden på din rejse, afstand eller hvordan du rejser, er det vigtigt 
at have en forsikring, som er tilpasset til bare dine behov og rejse-
mønster. Så ved du at du får den rette hjælp og erstatning, hvis der 
sker noget på forretningsrejsen.

Erhvervsrejseforsikring Norden er alternativet for dig som kun har dag- 
lige, kortere rejser indenfor Danmark eller rejser indenfor Norden og gæl- 
der for alle rejser indenfor et helt år. Med bl.a. ekstra dækning for rejser  
med bil, bagage som forsvinder eller forsinkes, får du en samlet løsning 
med forsikring, tilvalg og service som gør at du kan føle dig helt tryg. 

Forsikringen tegnes på årsbasis og beregnes på antallet af ansatte og 
ikke på antallet af rejsedage.

Erhvervsrejseforsikring Norden 
– for dig som rejser lokalt eller  
i Norden 
Vidste du, at alle rejser i forbindelse med arbejdet,  
betragtes som forretningsrejser?

Erhvervsrejseforsikring 
Norden
 ü  Forsinket fremmøde

 ü  Forsinket eller aflyst  
offentlig transport

 ü  Bagageforsinkelse

 ü  Vejhjælp

 ü  Bagage

 ü  Hjemtransport

 ü  Ledsagelse og tilkaldelse

 ü  Erstatningsperson

 ü  Dækning af selvrisiko

 ü  Privatansvar

Tilvalg
 Afbestilling

Hvilke lande er inkluderet
 Danmark (inklusiv Færøerne og 
Grønland), Finland (inklusiv Åland), 
Island, Norge samt Sverige.
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Sådan hjælper  
Erhvervsrejseforsikring Norden dig

Når du rejser med bil
Hvis bilen skulle bryde sammen, findes vores vejhjælp, som er tilgængelig døgnet rundt. 
Vi er kun et telefonnummer væk og hjælper dig med at komme videre. Bilen repareres på 
stedet eller bugseres til nærmeste værksted. Behøver du en lejebil eller hotelovernatning 
i den anledning, erstatter vi også dette. Du får desuden dækket dine omkostninger hvis 
du få stjålet dine bilnøgler. Forsikringen gælder for et hvilket som helst køretøj du benytter, 
eftersom den dækker dig og ikke et specifikt køretøj.

Når du ikke kommer frem  
Misser du dit fly eller din afgang er forsinket eller aflyst? Ingen problemer, hvis noget uforud-
set sker, erstatter vi meromkostningerne til nye billetter så du kan indhente din rejseplan. 
Dette gælder også, hvis du misser et tilslutningsfly eller tog eller sidder fast i en bilkø. 

Hvis du mister din bagage eller ejendele?
Hvis din bagage bliver forsinket, stjålet eller du mister den, får du erstatning. Ved forsinkelse 
kan du købe hvad du behøver med det samme, uden karenstid. Det samme gælder hvis du 
bliver bestjålet fx din tegnebog eller andre ejendele.  Forsikringen gælder uanset om det 
ejes af virksomheden, er lånt eller lejet.

Hvis du skal betale en selvrisiko
Forsikringen erstatter selvrisikoen på din hjemme-, bil- og lejebilsforsikring, hvis der sker 
noget.

Tilvalg – Afbestillingsforsikring
Med tilvalget Afbestillingsforsikring får du erstatning for fx fly- og hotelomkostninger, 
hvis du rammes af sygdom, ulykke eller noget andet pludseligt og uventet indtræffer og 
gør at du ikke kan gennemføre din forretningsrejse. Det gælder også hvis det er en nær 
kollega der bliver syg eller kommer til skade, eller du er nødt til at aflyse en rejse fordi en 
kunde du skal besøge bliver syg eller kommer til skade. 

I dag har mange flybilletter afbestilling- og ombookingsregler, nogle kan ændres mod et  
gebyr men alternativet kan være at pengene for rejsen er tabt. Derfor kan et tilvalg af denne 
dækning være attraktiv.
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Hvem har brug for en  
forretningsrejseforsikring?

Svaret er enkelt. Alle som rejser på deres arbejde, langt væk eller i nærom- 
råde, har brug for en forretningsrejseforsikring for at få den rette hjælp 
og erstatning hvis noget sker. Mange tror at det rækker med deres indbo- 
forsikring eller en virksomhedsforsikring, men det stemmer desværre ikke.

En indboforsikring gælder ofte ikke for rejser foretaget i arbejdsregi og en 
virksomhedsforsikring er først og fremmest udformet til at dække selve 
virksomheden – ikke forretningsrejserne. 

En undersøgelse viser at hele 89%, af de adspurgte, tror at deres erhvervs- 
forsikring gælder, hvis de kommer ud for noget på en forretningsrejse, hvil- 
ket ikke altid er korrekt*. 

Hvordan tegner du Erhvervsforsikring Norden
Forsikringen tegnes direkte hos Europæiske ERV eller via din forsikrings- 
mægler.   

Kontakt os
Har du spørgsmål eller vil tegne en forsikring, er velkommen til at kontakte 
os, hvis du har spørgsmål eller vil tegne en forsikring. 

Danmark
E-mail: info@erv.dk 
Tlf.: +45 3325 2525

* (Kilde Undersøgelse gennemført af Europæiske ERV i 2016)

Hvorfor skal du vælge en 
forsikring hos Europæiske 
ERV

 ¡   Kundetilpasset forsikringer som 
giver tryghed hos de rejsende

 ¡  En af markedets bedste skade-
behandlinger – 87 % af vores 
kunder vil bestemt anbefale  
Europæiske ERV til andre. (Kilde:  
Europæiske ERV i 2014)

 ¡  Som erhvervskunde, får du der- 
udover 20% rabat på vores pri-
vate forsikringer

 ¡  Adgang til vores rejsesikkerheds- 
app ERV Travel & Care

 ¡  Smidig og enkel skadebehandling 
online på www.erv.dk

mailto:info%40erv.dk?subject=
https://www.europaeiske.dk/privat/
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Europæiske ERV
Frederiksberg Allé 3
DK-1790 København V
Denmark

www.erv.dk

http://erhverv.europaeiske.dk

