
Europæiske ERV
Frederiksberg Allé 3
1790 København V

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

CVR-nr. : 62940514

Dækninger: Gul Dækning** Rejseforsikring 
Basis**

Rejseforsikring 
Plus

Sygdom og Tilskadekomst Ubegrænset 1.000.000 Ubegrænset

Hjemtransport

Ingen dækning

Ubegrænset Ubegrænset

Sygeledsagelse 1 person + børn 2 person + børn

Tilkald 1 person + børn 2 person + børn

Indlogering af pårørende på hospital Ubegrænset Ubegrænset

Hjemkald Ubegrænset Ubegrænset

Eftersøgning og Redning 100.000 100.000

Evakuering Ubegrænset Ubegrænset

Krisehjælp til forsikrede Ubegrænset Ubegrænset

Krisehjælp til pårørende Ubegrænset Ubegrænset

Bagageforsinkelse 1.800 3.000

Selvrisiko ved leje af motorkøretøj 3.000 10.000

Ødelagte feriedage for forsikrede

Ingen dækning

50.000 pr. person*

Tandbehandling 3.000

Fysioterapi og Kiropraktik 15.000

Lægelig fejlbehandling 1.000.000

Forsinket fremmøde Ubegrænset

Erstatningsbil inden afrejse 25.000

Hjemtransport af bil i tilfælde af hjemkald Ubegrænset

Ferieboligsikring 20.000

Ødelagte feriedage Plus 50.000 pr. person*

Erstatningsrejse (rejser op til 30 dage) 50.000 pr. person*

Tillægsdækninger :
Skisport

Kan ikke 

tilvælges
Kan tilvælges Kan tilvælges

Afbestiling***

Bagage og Ansvar

Ulykke

Bonusdækninger:
Kun på årsrejseforsikring, fra og med første fornyelse :

Forsinket ankomst til destination Ingen dækning Ubegrænset Ubegrænset

Dækning i Danmark for:

Hjemkald

Ingen dækning

P P
Krisehjælp til forsikrede P P
Bagageforsinkelse P P
Ødelagte feriedage for forsikrede P P
Hjemtransport af bil i tilfælde af hjemkald

Ingen dækning

P
Ferieboligsikring P
Ødelagte feriedage Plus P
Erstatningsrejse (rejser op til 30 dage) P

Gul Dækning, Rejseforsikring Basis og Rejseforsikring Plus
Dækningsoversigt

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

HAR DU ALLEREDE EN 
FORSIKRING I DAG?
– så undersøg: 

    Er du dækket uden for EU, på 
populære rejsemål som Tyrkiet, 
Egypten, Israel, Tunesien og 
Marokko?

    Kræver din forsikring, at du har sat 
dig ind  - og overholder - reglerne for 
det blå EU-sygesikringskort?

    Har dit forsikringsselskab erfaring 
med at hjælpe dig, hvis du pludselig 
får en skade på din rejse?

    Er der særlige krav du skal opfylde, 
for at din rejseforsikring dækker?

    Dækker din rejseforsikring dine behov 
for fx kompensation hvis din ferie 
bliver ødelagt, eller hvis du fx tager 
på aktiv ferie?

5 GODE GRUNDE
til at vælge rejseforsikring 
fra Europæiske ERV:

1 Vi tilbyder dig markedets 
bedste dækning

2  Vi dækker både privat og 
offentlig behandling

3  Vores alarmcentral er åben 24 
timer i døgnet. Vi er til stede 
på seks kontinenter med 
lægefaglige kompetencer og 
lokal indsigt - klar til at hjælpe 
dig.

4  Vi tilbyder nem og hurtig 
skadeanmeldelse på både 
telefon og online

5  Vi er Danmarks største og 
ældste rejseforsikringsselskab 
– din sikkerhed for at være i 
trygge hænder under hele 
rejsen

*  Den samlede erstatning kan i alle tilfælde max. udgøre DKK 200.000 pr. police pr. rejse.

**   Ved køb af Gul Dækning og Rejseforsikring Basis skal det blå EU-sygesikringskort medbringes på rejser til EU/EØS lande.

*** Tegnes med en afbestillingssum på enten 10.000 eller 30.000 kr. Afbestillingstillægget tilbydes kun på Årsrejseforsikring


