
Med en teknisk udstyrsforsikring kan enkeltpersoner og 
virksomheder sikre deres tekniske udstyr i tilfælde af bl.a. 
tyveri, brand, hærværk eller beskadigelse - både i Danmark 
og resten af verden. 

Det er især en fordel i de tilfælde, hvor man er afhængig  
af udstyret i hverdagen eller på en rejse, f.eks hvis man er 
afsted som fotograf - enten på erhvervs – eller ferierejse. 

Forsikringen kan tegnes for en kortere periode eller som en 
årsforsikring. Vælger du årsforsikringen har du ingen selvri-
siko, og samtidig er erstatningsudstyr dækket, hvis dit eget 
bliver beskadiget eller stjålet. 

Læs mere om dækninger, priser og bestilling på bagsiden 
eller på vores hjemmeside>>

Europæiske ERV
Frederiksberg Allé 3
DK-1790 København V

Tlf: 3327 8355
erhverv@erv.dk
www.erv.dk

Stort set alle former for teknisk  
udstyr kan forsikres, f.eks.: 

• Kamera- og videoudstyr

• IT-, lyd- og lysudstyr

• Musik- og måleinstrumenter

• Lægeligt udstyr

• Sports- og jagtudstyr

Forsikringen kan udvides til også at omfatte  
udstyr, som udlejes. 

Fordele ved teknisk udstyrsforsikring:

	
ü	Dækker dit udstyr i Danmark og hele verden 
 
ü	Enkel og hurtig bestilling - Ingen krav om  
 registrering af udstyr, hvis den samlede værdi  
 er under 100.000

ü	Ingen selvrisiko (Årsforsikring)

ü	Dækning af erstatningsudstyr 
 (Årsforsikring) 

Teknisk udstyrsforsikring
- sikring af værdifuldt udstyr i Danmark og resten af verden

Bestil på  
erv.dk/erhverv

http://www.erv.dk/erhverv/forsikringer/teknisk-udstyr
https://www.europaeiske.dk/privat/
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Teknisk udstyrsforsikring
Dækninger, priser og bestilling

DÆKNING Korttidsforsikring Årsforsikring

Indbrudstyveri ü ü

Tyveri fra bil ü	 ü

Tyveri, bortkomst, beskadigelse eller for-
veksling af genstande under rejse med bus, 
tog eller fly

ü ü

Andet tyveri - herunder ran og røveri ü ü

Brandskader ü ü

Udstrømning af væsker ü ü

Hærværk ü ü

Anden beskadigelse ü ü

Afsavn ü

Beskrivelserne er ikke fuldstændige med hensyn til dækningsomfang, begrænsninger eller undta-
gelser. Vi henviser til de aktuelle forsikringsbetingelser; Teknisk Udstyr nr. 44402, som du kan finde 
på www.erv.dk eller ved at kontakte os.

PRISER Korttidsforsikring Årsforsikring

Forsikringsperiode Op til 30 dage Op til 12 mdr. 

Pris 2% af forsikringssummen* 6% af forsikringssummen

Minimumspræmie 500 1.000

BESTILLING

Udstyr under 100.000 - køb online
Find pris og book på: 

erv.dk/erhverv/forsikringer/
teknisk-udstyr

Udstyr over 100.000 - indhent tilbud
Indhent et tilbud på:

erv.dk/erhverv/forsikringer/
teknisk-udstyr

Kontakt  
Europæiske ERV  

Tlf. 3327 83 55 

erhverv@erv.dk

*Ønskes forsikringen forlænget efter 30 dage, er præmien +0.5% pr. md.

ERV member of:

http://www.erv.dk/erhverv/forsikringer/teknisk-udstyr
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http://www.erv.dk/erhverv/forsikringer/teknisk-udstyr
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https://www.europaeiske.dk/privat/

