
Europæiske ERV
Frederiksberg Allé 3
DK-1790 København V

Tlf: 33278355
E-mail : erhverv@erv.dk
www.erv.dk/erhverv

FORDELE
n  Dækker fra én person

n  Enkeltrejsende og familier

n  Gælder døgnet rundt i hele verden

n  24/7 alarmcentral - dansktalende  
          medarbejdere   

n  Globalt netværk med mere end  
          50.000 samarbejdspartnere

n  Frit hospitalsvalg

Jeres ansattes tryghed - vores højeste prioritet

Med en skræddersyet udstationeringsforsikring er medarbejdere med fast 
arbejdssted i udlandet rigtig godt sikret. Vi tilbyder forsikring fra én enkelt 
person, som er udstationeret for jeres virksomhed, og vi kan også medfor-
sikre evt. medrejsende ægtefælle/samlever og børn.  
 
Via Europæiske ERVs globale sikkerhedsnetværk, kan vi yde assistance til 
udstationerede medarbejdere overalt i verden. Det sker bl.a. via en døgnå-
ben alarmcentral, hvor erfarne og dansktalende medarbejdere yder hjælp 
24 timer i døgnet – 365 dage om året.  

Udstationeringsforsikringen består af en solid grunddækning og en række 
tilvalgsdækninger, så løsningen kan tilpasses den enkelte medarbejders 
ønsker og behov.   
 
Læs mere på bagsiden eller på vores hjemmeside >> 

Udstationeringsforsikringen dækker bl.a. 

ü Sygdom og tilskadekomst

ü Sygetransport ved behandlingssvigt

ü Lægelig fejlbehandling

ü Worldrescue Business® - evakuering, hjemtransport,  
 krisepsykolog mm. 

Udstationeringsforsikring

- fuld fleksibilitet og tryghed i hele verden

KONTAKT OS

               33 27 83 55

   erhverv@erv.dk 

https://www.europaeiske.dk/privat/
https://www.europaeiske.dk/erhverv/forsikringer/udstationering/
mailto:erhverv%40erv.dk?subject=erhverv%40erv.dk
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ERV member of:

Udstationeringsforsikring
Dækningsoversigt

Grunddækninger Basis Udvidet

Akut sygdom og tilskadekomst ü ü

Fødsler og graviditetsundersøgelser ü ü

Hjemmepleje og hospice ü ü

Kompensation ved hospitalsinlæggelse ü ü

Sygetransport v. behandlingssvigt ü ü

Lægelig fejlbehandling ü ü 

Worldrescue Business® ü ü

Transport til valgfrit hospital ü

Opholdsudgifter v. ambulant hospitalsbehandling ü

Vaccinationer og helbredsundersøgelser ü

Briller og kontaktlinser ü

Tilvalgsdækninger- Basis & Udvidet Basis & Udvidet

Sygeledsagelse og tilkaldelse ü

Tandbehandling ü

Hjemkaldelse ü

Alm. heltidsulykke ü

Udvidet heltidsulykke ü

Liv & sygdomsinvaliditet ü 

Kritisk sygdom ü

Privatansvar/ global juridisk assistance/ sikkerhedsstillelse ü

Indbo ü

Afbestilling ü

Security Service ü

Rejsedækning üAlm. eller udvidet

Hvornår vælge rejsedækning?
Udstationeringsforsikringen dækker i hele verden. 
Rejsedækning kan vælges til, hvis den udstationerede 
ønsker at være ekstra godt dækket på rejser udenfor 
bopælslandet i erhvervs- og privat øjemed - f.eks. hvad 
angår bagage og ødelagt ferie. 

VIL DU VIDE MERE? 

Besøg erv.dk eller kontakt os

 33 27 83 55 erhverv@erv.dk

Beskrivelserne er ikke fuldstændige mht. dækningsomfang, begrænsninger eller undtagelser.  
Vi henviser til de aktuelle forsikringsbetingelser, som du finder på www.erv.dk eller ved at kontakte os.

https://www.europaeiske.dk/erhverv/forsikringer/udstationering/
mailto:erhverv%40erv.dk?subject=Vedr.%20Udstationeringsforsikring
https://www.europaeiske.dk/privat/

