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Du køber forsikringen for det tidsrum du 
angiver i ansøgningen nedenfor 
Forsikringen dækker skade på de forsikrede 
genstande, og årsforsikringen giver desuden 
afsavnsdækning, som dækker udgifter til leje 
af erstatningsudstyr, hvis dit eget bliver stjålet 
eller beskadiget. Læs mere i forsikringsbetingel-
serne eller kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Hvem kan købe forsikringen ?
En Teknisk Udstyrsforsikring kan købes af alle 
personer og virksomheder.

Hvor og hvornår dækker forsikringen ?
Forsikringen kan dække på rejser og ophold 

i Danmark og resten af verden. Forsikringen 
dækker udstyr, som er anført i specifikationen, 
ved tyveri, beskadigelse, brand- og vandskade, 
uanset om udstyret tilhører dig, din virksom-
hed eller er lejet.

Hvilke effekter kan ikke forsikres ?
Varer som er beregnet til videresalg, og trans-
portmidler med motorkraft, smykker o. l. er ikke 
omfattet af en Teknisk Udstyrsforsikring.
Endvidere er almindelig bagage ikke dækket, 
herunder tøj, toiletartikler mv.  Alle effekter skal 
være forsikret inden afrejsen, ligesom de skal 
bringes tilbage til Danmark inden for forsik-
ringsperioden.

Har du spørgsmål ?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at 
ringe til os på 33 25 25 25, mandag – torsdag 
kl. 8.30 –16.30 og fredag kl. 8.30 –16.00, eller 
sende os en mail til info@erv.dk. I tilfælde af 
skade og tvivl er det de fuldstændige forsik-
ringsbetingelser nr. 444, der lægges til grund 
ved afgørelsen. 

Begæring og specifikation sendes til: 
Europæiske Rejseforsikring, Frederiksberg Allé 3, 
1790 København V.

Ønskes øjeblikkelig ikrafttræden kan dette evt. 
aftales pr. telefon +45 33 25 25 25 eller mail: 
info@erv.dk

 

Teknisk Udstyrsforsikring 
Med en Teknisk Udstyrsforsikring fra Europæiske ERV kan du effektivt sikre teknisk 
udstyr og effekter i hele Danmark, samt på rejser og ophold i udlandet. F. eks. din 
mobiltelefon, dit kamera, din computer eller musikudstyr.

Ansøgning
Forsikringsbetingelser nr. 444 indeholder og beskriver forhold, som gør sig gældende for denne forsikring. 
Information i denne begæring er vejledende. Skadeforsikringsafgift berigtiges efter Lov om afgift af skadesforsikringer 
og opkræves sammen med præmien.

Husk at udfylde alle felter.

Oplysning om forsikringstager

Navn Adresse

Postnummer og By Email

Fødselsdato (dd/mm/åå) Tlf. Mobil

Oplysning om effekter

Benyttes effekterne (sæt ✓):  Erhvervsmæssigt ? ja nej I en momsregistreret virksomhed ? ja nej

Oplysning om forsikringen

Ønsker du udvidet bildækning mod et præmietillæg på 1%  (se betingelser pkt. 2.3.1) ? Ja Nej 

Ønsker du udstyret dækket under udlejning mod et præmietillæg på 100 %  (se betingelser pkt. 1.4) ? Ja Nej

Ønsker du at tegne en Årsforsikring eller en Korttidsforsikring (sæt ✓) ?

 Jeg ønsker at tegne en Årsforsikring (minimumspræmie: 1.000 kr.  pr.  år)

 Forsikringen betales (sæt P) : Helårligt til 6 % pr. år Halvårligt til 6,5 % pr. år
Angiv ikrafttrædelsesdato:

 Jeg ønsker at tegne en Korttidsforsikring (minimumspræmie: 500 kr.)

  Præmien udgør 2 % af forsikringssummen for den første måned, herefter 0,5 % ekstra pr. 
efterfølgende måned. NB: Selvrisiko på 10 % pr. skadetilfælde, minimum 500 kr. 

Angiv ikrafttrædelsesdato : 

Angiv udløbsdato :

Dato Underskrift

Agentnr. (skal kun udfyldes af Europæiske ERVs agenter) :

Angiv specifikation for genstande på næste side 
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 Nytegning Ændring, angiv venligst policenr. :

Mærke/ 
fabrikat

Typenummer Art
Serie- 

nummer
Angiv købsår  
(f.eks 2009)

Forsikringssum

F. eks. Canon 
Eos

F. eks. 3D MARK 
111

F. eks. kamera
Hvis intet nr. , 
anfør minus

Købt som 
ny

Købt som 
brugt

Se betingelserne

Kun ved ændring af 
nuværende police

Ændring af 
genstand (sæt ✓)

Ny Ændre Slet

Specifikation
Angiv specifikation for hver enkel genstand, og bestanddele hvor 
nødvendigt. Forsikringssum skal angives for hver enkelt genstand.
Tilbehør og andre løsdele er kun forsikrede, hvis de er specificeret. 
Ved forsikring af computerudstyr skal konfigurationen oplyses, som 
minimum med størrelse af harddisk, processortype samt antal RAM og 
gigahertz.

Eventuel udvidelse af udstyret skal også oplyses.
Bemærk, at én genstand maksimalt kan forsikres op til 50.000 kr. , og 
flere genstande maksimalt op til en samlet sum på 100.000 kr. 
Hvis du ønsker højere summer, skal du kontakte Europæiske ERV.

NB : Specifikationen kan fortsættes på en separat liste.

Samlet forsikringssum :
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