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16Europæiske ERV

Frederiksberg Allé 3
DK-1790 København V

Telefon : +45 70 10 60 30
E-mail : erhverv@erv.dk
www.erv.dk

CVR No. : 62940514

Generelle oplysninger om virksomhed (policeholderen) og kontaktperson

Virksomhedens navn CVR-nr.

Adresse

Postnr. By Land (policeholderens domicil)

Kontaktperson Jobtitel

Telefonnummer E-mail

 Ja, jeg ønsker at modtage nyhedsbreve fra Europæiske ERV via mail.

Information om enheder i andre lande (fortsæt tabellerne på separate ark efter behov)

Firmanavn (for enheder, der ønskes meddækket af policen) Land (for enheder, der ønskes meddækket af policen)

1

2

3

4

5

6

NB : Ansatte som bor og arbejder udenfor det land de er ansat i, skal optages separat på policen. I sådanne tilfælde beder vi derfor om at I kontakter os direkte.

Underskrift (sted, dato og underskrift)

Sted Dato Underskrift

Ansøgning om erhvervsrejseforsikring 2017

Denne ansøgning udfyldes med generelle oplysninger og de 
forsikringsdækninger du ønsker. Ansøgningen består af i alt 4 
sider, som alle skal indleveres samlet for at vi kan tage stilling 
til dine ønsker.

Minimumspræmie og skadesforsikringsafgift
Minimumspræmien for denne forsikring er 1.600 DKK pr år. Til de anførte 
forsikringspræmier skal der tilregnes skadesforsikringsafgift, jf. lov om 
afgift af skadesforsikringer.

Produktinformation
Denne ansøgning om Erhvervsrejseforsikring indeholder vejledende 
information. For nærmere beskrivelse af alle forsikringens forhold 
henvises til de til enhver tid gældende betingelser.  

Europæiske ERV er brandnavnet for Europæiske Rejseforsikring A/S.
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Valg af erhvervsrejseforsikringens dækningsomfang

Ønsket ikrafttrædelsesdato for policen (Bemærk venligst at policens fornyelsesdato vil følge angivne dato og måned.) : dd : / mm : /    åå:  20

Ønskes anden hovedforfaldsdato, angives her: dd : / mm : /    åå:  20

Kryds af, hvis erhvervsrejseforsikringen skal omfatte:

  Medrejsende ægtefælle/samlever   Bestyrelsesmedlemmer   Gæster   Kombinerede erhvervs- og ferierejser   Erhvervsrejser i Danmark

Angiv forventet antal rejsedage indenfor ét år for samtlige personer omfattet af erhvervsrejseforsikringen, for hvert af de geografiske dækningsområder:

      dage indenfor bopælslandets grænser dage i Norden dage i Europa dage udenfor Europa

Bestemmelse af en rejsedag i geografiske rejseområder

 - En rejse, der foregår på tværs af definerede geografiske rejseområder anføres i den mest omfattende kategori. For eksempel; “udenfor Europa” over “Europa”.

 - En “rejsedag” tælles som een hel dag og både ud- og hjemrejsedag inkluderes.

Service information

Forsikringskort

Angiv venligst hvor mange antal forsikringskort, der ønskes tilsendt: 
På hvilket sprog ønskes police og betingelser:    Dk   Uk

Agentnummer

Udfyld venligst agentnummer, hvis du er en af Europæiske ERV’s samarbejdspartnere:

Send venligst samtlige 4 siders ansøgning til modtageren angivet herunder

Modtager: Hvis ingen anden modtager er angivet, sendes ansøgningen til:

Europæiske ERV A/S
Frederiksberg Allé 3
DK – 1790
København V
Danmark
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Her beder vi dig angive hvilke dækninger og summer du ønsker indenfor de rammer  
vi har beskrevet.

Forsikringen er opbygget i moduler så det er nemt for dig at vælge præcis det, der passer til 
behovet hos både virksomheden og den rejsende. I parentes efter beskrivelserne er angivet 
reference til den fulde ordlyd i vore forsikringsbetingelser nr. 00802 af 1. januar 2017. Yderst 
til højre i grøn farve kan du se de summer og præmier vi anbefaler.

Grunddækning (som beskrevet i kapitel 2 i forsikringsbetingelserne)
Grunddækningen er en forudsætning for tegning af erhvervsrejseforsikring hos Europæiske ERV.

Bemærk venligst:
*Ulykker i forbindelse med manuelt arbejde
Ved ulykker i forbindelse med manuelt arbejde dækker forsikringen med halvdelen af de tegnede 
summer, medmindre dobbelt præmie er betalt - jævnfør betingelserne.

Opkrævning af forsikringspræmie
Forsikringspræmierne er angivet uden afgifter, som opkræves iht. lovgivningen.

Sådan beregnes forsikringspræmien
Præmien angivet pr. rejsedag, pr. person for den ønskede dækning ganges med den ønskede sum 
og divideres så med den ”intervalsum” som forsikringssummen kan forøges med. Det resulterer 
i den præmie, som skal betales for den ønskede forsikringssum.

Forsikringsdækninger- og summer

Forsikring og summer Præmie pr. person pr. rejsedag

Rejser i Norden

Rejser i Europa

Rejser udenfor Europa

13,43

27,01

41,24

Anbefaling af dækninger
Europæiske ERV anbefaler en samlet 
løsning af grunddækning og tilvalg.  
Hvis du følger Europæiskes anbefaling,  
vil præmien pr. rejsedag pr. person være:

I bopælsland DKK 55,99

I Norden DKK 73,82

I Europa DKK 87,40

Udenfor Europa DKK 104,74

 Sæt kryds her, hvis du ønsker at  
følge Europæiske ERV’s anbefaling  
af dækninger og summer

Bemærk: Herefter kan du blot indsende 
den underskrevne ansøgning uden at ud- 
fylde mere nedenfor.

Eksempel på udregning  
af forsikringspræmie :
En ønsket forsikringssum på 1.000.000 for 
dækningen “Ulykke”, der har “intervalsum” 
på 100.000 giver en præmie på 8,5 fordi: 
0,85 x 1.000.000 = 850.000 divideret med 
”intervallet” 100.000 = 8,5 pr. rejsedag  
pr. person.

Alle beløb er i DKK
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Angivelse af ønskede tilvalg (Dækningerne er beskrevet i kapitel 3 i forsikringsbetingelserne) Alle beløb er i DKK

Forsikringsdækninger- og summer Præmie pr. person pr. 
rejsedag

Ønskede forsikringssummer  
pr. rejsende person

Europæiske ERVs anbefaling  
af forsikringssum

Ulykke (betingelser: kapitel 3, §15)

Invaliditet 
(såfremt et ulykkestilfælde har 
medført et varigt mén)

0,85 
pr. 100.000* 
i forsikringssum (max. 2.000.000)

1.000.000

Død 
(som direkte følge af et ulykkes tilfælde)

0,85 
pr. 100.000* 
i forsikringssum (max. 2.000.000) 

– Dødsfaldssummen kan ikke 
overstige invaliditetssummen

1.000.000

Rejseliv og sygdomsinvaliditet – dækning kun som tillæg til ulykke (betingelser: kapitel 3, §16)

Liv 
(dødsfald, uden der er tale om et ulykkes-
tilfælde)

0,85 
pr. 100.000* 
i forsikringssum (max. 600.000) 

– Livssum må ikke overstige  
sygdomsinvaliditets-summen

600.000

Invaliditet 
(såfremt en sygdom, opstået på rejsen,  
har medført et varigt mén på mindst 5 %)

0,85 
pr. 100.000* 
i forsikringssum (max. 600.000)

600.000

Bagage, bagageforsinkelse og bagageservice (betingelser: kapitel 3, §17–19)

Grunddækning 
Forsikringssum: 31.898

13,05 
+ 1,45 pr. efterfølgende 
5.000 i forsikringssum

I bopælsland

I Norden

I Europa

Udenfor Europa

(max. 100.000)

31.898

31.898

31.898

42.638

Privatansvar og Global juridisk assistance (betingelser: kapitel 3, §20–23)

Forsikringssum

Personskade 10.000.000
Tingskade  5.000.000
Selvrisiko ved leje af motorkøretøj 5.000
Global juridisk assistance 100.000
Sikkerhedsstillelse 100.000

0,70 Sæt kryds her, hvis du 
ønsker denne dækning

Anbefalet

Hjemkaldelse og erstatningsperson (betingelser: kapitel 3, §24–26)

Forsikringssum

Privat hjemkaldelse ubegrænset
Erhvervsbetinget hjemkaldelse ubegrænset
Erstatningsperson ubegrænset

- Kan ikke tegnes for rejser i bopælsland

4,40 Sæt kryds her, hvis du 
ønsker denne dækning

Anbefalet

Forsinket fremmøde, flyforsinkelse og flyaflysning (betingelser: kapitel 3, §27)

Forsikringssum: ubegrænset
- Rimelige og nødvendige udgifter

2,85 Sæt kryds her, hvis du 
ønsker denne dækning Anbefalet

Security service (betingelser: kapitel 3, §29)

Forsikringssum

Sikrede 300.000
Virksomheden 350.000
Pårørende 100.000

2,69 Sæt kryds her, hvis du 
ønsker denne dækning

Anbefalet

Afbestilling (betingelser: kapitel 3, §28)

Forsikringssum

Afbestilling 5.000
Afbestilling 10.000

   9,50 (sum: 5.000)
16,11 (sum: 10.000)

Sæt kryds her, for at vælge 
denne dækning med sum

 5.000 10.000

Europæiske ERV anbefaler 5.000 
som minimum
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