
1. Forsinket fremmøde

Ny rejsebillet 20.000

Logi, kost, lokal transport, toiletartikler og tøj, i alt 2.000 / dag

2. Forsinket eller aflyst offentlig transport

Gælder ved mere end tre timers forsinkelse.

Ny rejsebillet 20.000

Logi, kost, lokal transport, toiletartikler og tøj, i alt 2.000 / dag

3. Bagageforsinkelse

Ingen karenstid

Udrejse 6.000

Hjemrejse 2.000

4. Vejhjælp

Vejhjælp eller bugsering 1.500

Lejebil, op til 3 dage 1.000 / dag

Rejseudgifter til bopæl eller arbejdsplads 2.000 / person
med offentlig transport 6.000 / gruppe

Mad og indkvartering 1.000 / dag og person 
i op til 2 dage 6.000 / dag og gruppe

5. Bagage

Personlige ejendele 80.000 * 
Særligt omsættelige ejendele, op til 50%

Ejendele, som tilhører forsikringstageren 30.000 *

Rejsedokumenter 3.000

Kontanter 5.000*

Ekstraudgifter, relateret til:

-   Spærring af betalingskort og kreditkort,  
rejseomkostninger for at indgive politi- 
anmeldelse eller lignende 5.000

-   Nye nøgler til motorkøretøj og / eller nye  
nøgler og / eller installation af ny lås i  
privatbolig 10.000

6. Hjemtransport

Supplement til Nordisk Konvention om social sikring**

Ved sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald Nødvendige og   
 rimelige ekstraudgifter

7. Ledsagelse og tilkaldelse

Transport for op til 3 personer Nødvendige og  
 rimelige ekstraudgifter

Logi, kost og lokal transport 2.000 / dag pr.  
 tilkaldte person

8. Erstatningsperson

Transport Nødvendige og rimelige udgifter

Ubenyttede rejseudgifter 50.000

9. Dækning af selvrisiko

Indbo-, bil-, lejebilsforsikring 15.000

10. Privatansvar

Ved person- eller tingskade 10.000.000

Tilvalgsdækning

11. Afbestilling

Ved afbestilling pga. sygdom, ulykkes- 20.000 / person
tilfælde eller anden pludselig og 100.000 / skades-
uventet hændelse tilfælde

Forsikringsvilkår

For forsikringen gælder forsikringsvilkårene for Erhvervsrejse-
forsikring Norden gældende fra den 1. september 2016.

Nærmere forklaring

* Hvis intet andet beløb er angivet i forsikringspolicen.

** Nordisk Konvention dækker som udgangspunkt merudgifter 
for hjemrejse med almindeligt transportmiddel, hvis personen som  
følge af sin sygdomstilstand skal anvende en dyrere transport-
form, end han / hun ellers ville have anvendt.

Forsikringsoversigt

Erhvervsrejseforsikring Norden 

Gældende fra den 1. september 2016

Oversigt over forsikringsbeløb pr. person og skade (DKK)

Forkøbsinformation er kun en kortfattet oversigt over forsikringen. De fuldstændige forsikringsbetingelser kan du se på www.erv.dk

https://www.europaeiske.dk/privat/


For hvem og hvornår gælder forsikringen?
Forsikringen gælder for samtlige ansatte. Hvis andre personer, der  
er tilknyttet virksomheden, skal være omfattet, skal disse angives  
i forsikringspolicen. De forsikrede skal være fastboende i Norden 
og være berettiget til ydelser i henhold til gældende lov inden for 
offentlig eller privat sygeforsikring i bopælslandet. 

Forsikringen gælder for erhvervsrejser i Norden.* En erhvervsrejse  
begynder, når du forlader bopælen eller arbejdspladsen, og ophører,  
når du vender tilbage til et af disse steder. Rejser mellem bopælen 
og arbejdspladsen betragtes ikke som erhvervsrejser. Forsikringen  
gælder i op til 365 dages sammenhængende forretningsrejse. Dertil  
kommer syv (7) dages ferierejse i direkte forbindelse til forretnings-
rejse inden for Norden.

Selvrisiko
Forsikringen indeholder ingen selvrisiko. 

Erhvervsrejseforsikring i Norden  
– kort beskrivelse af fordele

 ¡  En forsikringsdækning, der er tilpasset forretningsrejser i lokal- 
område eller indenfor Norden.

 ¡  Tryghed på turen med vejhjælp og dækning af selvrisiko ved skader.
 ¡  Hjemtransport inden for Norden*
 ¡  Ved forsinkelse erstattes meromkostninger til at indhente din 

rejseplan.
 ¡  Erstatning ved tab eller forsinkelse af baggage samt tab af vær- 

digenstande som f.eks. en tegnebog eller bilnøgle.

Tryghed på rejsen
Forsikrede hos Europæiske ERV har fri adgang til rejsesikkerheds- 
appen ERV Travel and Care. Den giver adgang til risikooplysninger 
i realtid ud fra det sted, hvor brugeren befinder sig. Kan anvendes 
såvel på erhvervsrejsen som den private ferierejse. Læs mere på 
www.erv.dk.

Ved en skade
Skadesanmeldelse udføres enkelt online på www.erv.dk. 

*Norden: Danmark (inkl. Grønland og Færøerne), Sverige, Norge, 
Finland (inkl. Åland) og Island. 

Forsinket fremøde
Hvis du bliver forsinket på vejen til rejsens startsted og dermed ikke  
når en reserveret afgang / forbindelse med et almindeligt transport- 
middel, gives der erstatning for meromkostninger for at indhente 
den oprindelige tidsplan.

Bagageforsinkelse
Ved forsinkelse af offentligt transportmiddel erstattes nødvendige  
og rimelige meromkostninger, der opstår på grund af forsinkelsen.  

Ved bagageforsinkelse erstattes de nødvendige og rimelige mer- 
omkostninger i forhold til rejsens formål, f.eks. tøj og toiletartikler. 
Meromkostninger ved bagageforsinkelse skal dokumenteres med  
original kvittering samt PIR-rapport (Property Irregularity Report).

Hjemtransport samt ledsagelse og tilkaldelse 
Erstatning for ledsagelse af den forsikrede ved hjemtransport inden 
for Norden. Hvis forsikrede, grund af akut sygdom eller ulykkestil-
fælde er indlagt på sygehuset i mindst 3 dage eller afgår ved døden, 
dækkes pårørendes rejseomkostninger for op til tre personer.

Tryghed på vejen – vejhjælp
Hvis køretøjet på forretningsrejsen uforudset bryder sammen eller  
bliver impliceret i et uheld, som gør det umuligt at fortsætte rejsen  
med samme køretøj. Der gives erstatning for transport til værksted 
eller hjælp på stedet. Derudover kan der også gives erstatning for  
lejebil eller fortsat rejse med almindeligt transportmiddel eller om- 
kostninger til kost og logi.

Bagage
Forsikringen gælder for pludselige og uforudsete skader eller tab  
på den forsikredes / arbejdsgiverens ejendele på rejsen. Ejendele kan 
også være lejede eller lånte.

Erstatningsperson
Hvis du bliver syg og er tvunget til at afbryde din rejse, gives der 
erstatning for meromkostningerne til at sende en stedfortræder. 

Privatansvar
Hvis du som privatperson bliver skadesansvarlig under forretnings-
rejsen.

Dækning af selvrisiko
Dækker selvrisiko, som du er ansvarlig for, i tilfælde af erstatning 
under din indbo-, bil-, eller billejeforsikring. 

Tilvalgsdækning
Afbestillingsforsikring
Der gives erstatning for rejser, som ikke kan benyttes på grund af  
sygdom, ulykkestilfælde eller anden pludselig og uforudset hændelse.  

Sikkerhedsforskrifter
Forsikringen indeholder begrænsninger og undtagelser angående 
omfang og erstatningsbeløb. Det er dit ansvar at sætte dig ind i disse.  
For at opnå fuld erstatning ifølge forsikringsbetingelserne skal den  
forsikrede udvise påpasselighed og følge sikkerhedsforskrifterne.

Europæiske ERVs vejhjælp   
Åbent døgnet rundt, hele året. Assistance i hele Norden.
Tlf: +45 25 58 11 24
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16Europæiske ERV
Frederiksberg Allé 3
1790 København V

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

CVR-nr. : 62940514

Kortfattet beskrivelse af forsikringens dækninger og vilkår
Du kan finde de fuldstændige vilkår og betingelser på www.erv.dk.
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