
Sygdom

-   Ambulant- og hospitalsbehandling,  
læge samt lægeordineret medicin Ubegrænset

-   Fysioterapi, ergoterapi, kiropraktik og akupunktur 10.000
-   Psykolog eller psykiater på rejsen eller efter  

hjemkomst til bopælslandet 2.500
-   Tandbehandling ved akut opstået behov 10.000
-   Dækning af akut graviditetsbetinget sygdom Ubegrænset 

- se betingelser
-   Lægeordineret hotelophold 2.000 pr. døgn
-   Hotelophold efter endt behandling ind til hjemrejse 2.000 pr. døgn

Syge- og hjemtransport

-   Sygetransport Ubegrænset
-   Hjemtransport til bopælsland og ved dødsfald Ubegrænset
-   Hjemsendelse af rejsebagage Ubegrænset
-   Forpasset hjem- og vidererejse Ubegrænset

Sygeledsagelse og tilkaldelse Op til 3 personer og 
 ubegrænset dækning

Lægelig fejlbehandling 1.000.000

WorldRescue Business ® 

-   Evakuering og udgifter til rejseomkostninger Ubegrænset
-   Krisepsykologisk behandling Ubegrænset
-   Krisehjælp til pårørende Ubegrænset
-   Eftersøgning og redning 250.000 dog  

 max. 500.000 pr.  
 skadestilfælde

-   Behandling hos psykolog efter hjemkomst 10.000

Tillægsdækning
Ulykke

-   Invaliditet Ved varigt mén over 5%, 
 Ved varigt mén over 20%  
 ydes der dobbelterstatning

-   Erhvervsevnetab Hvis erhvervsevnetabet udgør  
 15 %, har du ret til 25 % af den  
 invaliditetssum der er udbetalt

-   Koma 100.000
-   Dødsfald Se forsikringspolice
-   Tandbehandling Ubegrænset, dog tyggeskade  

 dækkes med op til 10.000
-  Overfald 500.000

Rejseliv og sygdomsinvaliditet 

-  Liv (godtgørelse ved dødsfald) Se forsikringspolice
-  Méngodtgørelse ved sygdom Ved varigt mén over 5 %  
 ydes der dobbelterstatning

Bagage, Bagageforsinkelse og Bagageservice

-   Tab af bagage, eksempelvis ved tyveri,  
beskadigelse, bortkomst eller forveksling Se forsikringspolice

-   Bagageforsinkelse 5.000 (3.000 ingen karenstid,  
 yderligere 2.000 efter 48 timer)

-   Bagage service, hjælp til fremskaffelse  
af bortkommet bagage Ubegrænset

Privatansvar og juridisk assistance

-   Personskade 10.000.000
-   Tingskade inkl. skader i/på lejet bolig  

samt på indbo i lejet bolig 5.000.000
-   Selvrisiko på lejet motorkøretøjs kaskoforsikring 10.000
-   Global juridisk assistance 100.000*
-   Sikkerhedsstillelse 100.000*

Hjemkaldelse og erstatningsperson

-   Hjemrejse pga. alvorlig akut sygdom  
eller død blandt nærmeste pårørende  
eller nære medarbejdere Ubegrænset

Forsinket fremmøde, flyforsinkelse og flyaflysning

-   Ekstraudgifter til nye flybilletter,  Ubegrænset  
hotelophold og fortæring. Såfremt  (se max. dækning for 
den sikrede uforskyldt forsinkes frem  de enkelte udgifter i 
til en flyafgang. Når sikrede forsinkes forsikringsbetingelserne) 
mere end 4 timer pga. fly er aflyst,  
forsinket eller overbooket

Afbestilling

-   Aflysning af rejse i forbindelse med død  Se forsikringspolice 
eller akut sygdom hos sikrede  
eller dennes nærmeste familie

-   Særlige forhold i virksomheden
-   Særlige forhold ved sikredes private bopæl
-   Udenrigsministeriet fraråder al indrejse  

til bestemmelses-stedet

Security Service

-   Dækker i tilfælde af, at sikrede bliver  750.000 fordelt til: 
kidnappet eller udsat for kapring  Sikrede: 300.000 
under en rejse Virksomheden: 350.000 
 Pårørende: 100.000

Forsikringsoversigt

Erhvervsrejseforsikring 

Gældende fra den 1. januar 2017- forsikringsbetingelser 00802

Oversigt over forsikringsbeløb pr. person og skade (DKK)

* Hvis intet andet beløb er angivet i forsikringspolicen.
Forsikringsoversigten er kun en kortfattet beskrivelse af forsikringens primære dækninger og vilkår. De fuldstændige forsikringsbetingelser kan du se på www.erv.dk.

https://www.europaeiske.dk/erhverv/


For hvem og hvornår gælder forsikringen?
Forsikringen tegnes af virksomheden og  gælder for ansatte der 
rejser for forsikringstagers regning og som i bopælslandet er be-
rettiget til ydelser i henhold til gældende lov inden for offentlig 
sygesikring eller privattegnet sygeforsikring.

Forsikringen dækker i de geografiske regioner der er anført i for - 
sikringspolicen, Norden, Europa eller Verden. Definition på regioner 
fremgår af betingelserne. 

Erhvervsrejseforsikring  
– kort beskrivelse af fordele

 ¡  Kan tegnes af virksomheder og organisationer
 ¡  Skræddersyet forsikringspakke til virksomhedens behov
 ¡  Ubegrænset dækning ved sygdom / tilskadekomst
 ¡  Ubegrænset dækning af hjemtransport
 ¡  Nem, enkel og hurtig skadeanmeldelse online  

også via tablet og mobil.

Tryghed på rejsen
Forsikrede hos Europæiske ERV har fri adgang til vores rejsesikker- 
hedsapp ERV Travel and Care. Den giver adgang til risikooplysninger 
i realtid ud fra det sted, hvor brugeren befinder sig. Kan anvendes 
såvel på erhvervsrejsen som den private ferierejse. Læs mere på 
www.erv.dk.

Sygdom
Dækker akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen. Læge-  
og hospitalsbehandling, samt lægeordineret medicin. Behandling  
hos psykolog eller psykiater, tandbehandling, akutte opståede kom- 
plikationer i forbindelse med graviditet og fødsel indtil 4 uger før  
forventet fødselstidspunkt, samt udgifter til hotel og diverse i for- 
bindelse med indlæggelse.

Syge- og hjemtransport
Transport til behandlingssted eller overflytning til nærmest egnede 
behandlingssted. Hjemtransport til sikredes bopæl eller hospital.

Ledsagelse og tilkaldelse 
Erstatning for ledsagelse af den forsikrede ved transport til egnet  
behandlingssted eller ved hjemtransport. Hvis forsikrede, på grund 
af akut sygdom / tilskadekomst er indlagt på sygehuset i mindst 3  
dage eller afgår ved døden, dækkes pårørendes rejseomkostninger 
for op til tre personer.

Lægelig fejlbehandling
Erstatning for varigt mén der er opstået som følge af dokumenteret  
lægelig fejlbehandling i forbindelse med indlæggelse eller ambulant 
behandling. Erstatningen udgør differencen mellem det aktuelle  
mén og det mén som ville have været resultatet efter en korrekt 
behandling.

WorldRescue Business®
Erstatning for rejse-, hotel- og fortæringsomkostninger i forbindelse  
med evakuering grundet naturkatastrofer, terror, krig og krigslign- 
ende tilstande, politiske uroligheder samt ved epidemier. Dækning  
for krisepsykologisk behandling for den rejsende og pårørende og  
efter hjemkost til bopælslandet er der dækning for psykolog 
behandling.

Tillægsdækninger
Ulykke
Heltidsulykkesforsikring der dækker både i arbejdstiden og fritiden. 
En ulykke defineres som en pludselig hændelse der forårsager per- 

sonskade, og der ydes en invaliditetserstatning hvis sikrede rammes  
af varigt mén som følge af ulykken eller afgår ved døden. I forbind- 
else med invaliditet er der ligeledes dækning for tropesygdom og 
øjensygdomme på rejser uden for bopælslandet.

Der er dækning for erhvervsevnetab hvis ulykken medfører at ar- 
bejdsevne bliver varigt nedsat. 

Hvis en ulykke medfører tandskade kan behandlingen påbegyndes 
i udlandet og færdiggøres efter hjemkost til bopælslandet. Der er 
ligeledes dækning for tyggeskade.   

Ved overfald dækkes tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for svie  
og smerte samt tort efter dansk retspraksis i henhold til erstatnings- 
ansvarsloven.

Rejseliv og sygdomsinvaliditet
Rejseliv er en livsforsikring der giver økonomisk kompensation, hvis  
dødsfaldet ikke er et resultat af en ulykke men et sygdomstilfælde. 
Sygdomsinvaliditet er en økonomisk kompensation, hvis et sygdoms- 
tilfælde resulterer i varigt mén (invaliditet). Ved varigt men over 5 % 
ydes der dobbelterstatning.

Bagage
Forsikringen gælder for pludselige og uforudsete skader eller tab
på den forsikredes / arbejdsgiverens ejendele på rejsen eksempel- 
vis ved tyveri, beskadigelse, bortkomst eller forveksling. Ejendele 
kan være lejede eller lånte.

Bagageforsinkelse
Ved forsinkelse af offentligt transportmiddel erstattes nødvendige  
og rimelige meromkostninger, der opstår på grund af forsinkelsen. 
Ved bagageforsinkelse erstattes de nødvendige og rimelige mer-
omkostninger i forhold til rejsens formål, f.eks. tøj og toiletartikler.

Forsinket fremøde
Hvis du bliver forsinket på vejen til rejsens startsted og dermed ikke  
når en reserveret afgang / forbindelse med et almindeligt transport- 
middel, gives der erstatning for meromkostninger for at indhente
den oprindelige tidsplan.

Erstatningsperson
Hvis du bliver syg og er tvunget til at afbryde din rejse, gives der 
erstatning for meromkostningerne til at sende en stedfortræder.

Privatansvar
Hvis du som privatperson bliver skadesansvarlig under forretnings- 
rejsen.

Selvrisiko ved leje af motorkøretøj
Dækker i forbindelse med en kaskoskade på personbil, motorcykel, 
scooter eller knallert lejet på rejse ude for bopælslandet.

Afbestillingsforsikring
Der gives erstatning for rejser, når sikrede ikke kan påbegynde rejsen  
eller gennemføre formålet med rejsen på grund af akut sygdom, til- 
skadekomst eller dødsfald hos sikrede, blandt sikredes ægtefælde,  
samlever, børn og forældre samt nære medarbejdere. Andre tilfælde  
som arbejdsnedlæggelse, brand, indbrud og lign samt hvis Udenrigs- 
ministeriet fraråder indrejse til bestemmelsesstedet dækkes ligeledes.

Sikkerhedsforskrifter
Forsikringen indeholder begrænsninger og undtagelser angående om- 
fang og erstatningsbeløb. Det er dit ansvar at sætte dig ind i disse. 
For at opnå fuld erstatning ifølge forsikringsbetingelserne skal den 
forsikrede udvise påpasselighed og følge sikkerhedsforskrifterne.
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Europæiske ERV
Frederiksberg Allé 3
1790 København V

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

CVR-nr. : 62940514

Kortfattet beskrivelse af forsikringens dækninger og vilkår
Du kan finde de fuldstændige vilkår og betingelser på www.erv.dk.

https://www.europaeiske.dk/erhverv/
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