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KØB ONLINE PÅ 
WWW.ERV.DK

Europæiske ERV
Frederiksberg Allé 3
DK-1790 København V

Tlf: 3325 2525
E-mail : info@erv.dk
www.erv.dk

Med en Rejseforsikring Plus fra Europæiske ERV kan du trygt læne dig 
tilbage og nyde din rejse – vi er med dig hele vejen. Du kan vælge at købe 
Rejseforsikring Plus til den enkelte rejse eller som en årsrejseforsikring. 

Rejseforsikring Plus dækker blandt andet:
 ¡  Lægehjælp og indlæggelse på hospital, hvis du bliver syg eller kommer  

 til skade på din rejse.

 ¡  Hjemtransport, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

 ¡  Bagageforsinkelse.

 ¡  Privat ansvar, hvis du selv er skyld i en ulykke på din ferie, hvor andre  
 personer er involveret.

 ¡  Ødelagte feriedage, fx hvis en madforgiftning er skyld i, at du må til- 
 bringe det meste af ferien på hotellet. 

 ¡  Udgifter til ombooking af fx flybilletter, så du kan indhente din rejse- 
 plan, hvis du bliver forsinket.

 ¡  Ekstraudgifter, hvis du må afbryde din ferie og rejse hjem, fx på akut  
opstået sygdom i din nærmeste familie.

Rejseforsikring Plus
- Markedets bedste dækning på rejser i hele verden

Fleksibelt og enkelt

Med en Rejseforsikring Plus vælger du selv, om du vil være dækket i Udvi-
det Europa, Verden inkl. USA eller Verden ekskl. USA. Køber du en årsrejse-
forsikring, skal du kun vælge mellem Udvidet Europa og Verden, som også 
inkluderer USA. 

Du kan sammensætte din Rejseforsikring Plus, så den passer til lige netop 
dit behov. Fx kan du vælge tillægget ”Vintersport”, hvis du skal på skiferie 
eller vælge ekstra dækning for ”Sportsudstyr”, hvis du rejser med værdi-
fuldt udstyr.

Priseksempel 
Grunddækning

fra 241 DKK - Rejse, 7 dage

fra 249 DKK - Årsrejseforsikring

Priseksemplet gælder for en person, 35 år, for rejser 
inden for Udvidet Europa. Prisen justeres bl.a. i forhold til 
rejsemål, rejselængde og tilvalg.

Det blå EU-sygesikringskort skal medbringes på rejser 
til EU/EØS lande. 

VÆLG DÆKNINGER TIL 

Med vores forskellige tillæg kan du tilpasse 
din Rejseforsikring Plus, så den passer lige 
præcis til de behov, du har i forbindelse med 
din rejse

 ULYKKE  VINTERSPORT

 BAGAGE  SPORTSUDSTYR

 ÅRSAFBESTILLING
          (Kan kun tegnes på årsrejseforsikring.)



Sådan er du dækket
Rejseforsikring Plus, Basis og Ung

Få hjælp døgnet rundt
Vores alarmcentral er åben 24/7 året rundt, og du 
kan få hjælp, uanset hvor i verden du er. 

Får du brug for at anmelde en skade, kan du en-
kelt og hurtigt gøre det på vores  hjemmeside 
www.erv.dk 

Rejseforsikring Plus Basis Ung

Sygdom og tilskadekomst ü ü ü

Hjemtransport ü ü ü

Overfald ü ü ü

Bagageforsinkelse ü ü ü

Forsinket fremmøde ü ü ü

Evakuering ü ü ü

Eftersøgning og redning ü ü ü

Krisehjælp ü ü ü

Ansvar og global juridisk assistance ü ü ü

Forsinket ankomst ü ü —

Selvrisiko - Indbo og Kasko ü ü —

Selvrisiko - Leje af køretøj ü ü —

Ødelagt ferie ü — —

Ferieboligsikring ü — —

Hjemkald ü — —

Mulige tillægsdækninger

Sportsudstyr § § §
Bagage § § §
Vintersport § § §
Rejseulykke § § §
ü Dækker —   Ingen dækning § Mulighed for tilvalg

Beskrivelserne er ikke fuldstændige med hensyn til dækningsomfang, begrænsninger eller undtagelser. Vi henviser til de aktuelle forsikringsbetingelser;  
Rejseforsikring nr. 60510 og årsrejseforsikring nr. 601001, som du kan finde på www.erv.dk eller ved at kontakte os.

Rejseforsikring for hele familien
Du kan tegne en rejseforsikring, der dækker 
hele familien. Så er I dækket både, når I tager på 
ferie sammen, og når I rejser hver for sig.

Spar penge med en årsrejseforsikring

Rejser du mere end én gang om året, er en årsrejseforsikring den billigste 
løsning for dig. Allerede efter de første 7 rejsedage, har du sparet penge 
ved at købe en årsrejseforsikring. 

Med en årsrejseforsikring kan du rejse lige så mange gange, du vil, fra én 
dag og op til 30 dage ad gangen, de næste 12 mdr. 

Kontakt os

  +45 3325 2525  info@erv.dk

VÆLG DÆKNINGER TIL: 

Sportsudstyr
Dækker hvis dit eget eller lejede 
sportsudstyr bliver forsinket, beskadiget 
eller stjålet.

Bagage
Dækker bortkomst, tyveri og beskadi-
gelse af din bagage. 

Vintersport
Dækker skader, der er opstået i forbin-
delse med din udøvelse af vintersport, 
fx hvis du skal på skiferie. 

Rejseulykke
Dækker varigt mén og dødsfald som følge 
af et ulykkestilfælde opstået på rejsen. 

Årsafbestilling 
Dækker bl.a. hvis du ikke kan gennem-
føre rejsen pga. akut opstået sygdom 
hos dig selv, din nærmeste familie eller 
rejseledsager.


