
KØB ONLINE PÅ 
WWW.ERV.DK

Rejseforsikring Weekend
- God rejseforsikring med ekstra dækninger for din bagage

Fordele med Rejseforsikring Weekend

n God grunddækning

n Ekstra dækning for bagage 

n Dækker også ting, du køber på rejsen

n Dækning hvis du misser dit fly eller
kommer senere frem end planlagt

Priseksempel - Rejseforsikring Weekend

fra 226 DKK - Rejse, 3 dage - Udvidet Europa

fra 536 DKK - Rejse, 5 dage - Verden ekskl. USA                                                                                

Priseksemplet gælder for en person, 35 år. Prisen justeres 
bl.a. i forhold til rejsemål, rejselængde og alder. 

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

Rejseforsikring weekend dækker bl.a.:

 ¡ Lægehjælp eller indlæggelse på hospital, hvis du bliver syg eller
kommer til skade på din rejse 

 ¡ Hjemtransport, hvis du bliver syg eller kommer til skade

 ¡ Udgifter til erstatningskøb, hvis din bagage bliver forsinket

 ¡ Hvis din bagage bliver stjålet, beskadiget eller væk under rejsen

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

 ¡ Evakuering, hvis du opholder dig et sted, der fx. bliver ramt af
terror eller naturkatastrofe 

 ¡ Selvrisikoen, hvis du får en skade i dit hjem eller på din bil, mens 
du er ude at rejse 

Rejseforsikring Weekend er perfekt til dig, der skal på en weekendtur eller 
en kort ferie. Med Weekend får du både en solid grunddækning, som sikrer 
dig på rejsen samt dækker din selvrisiko, hvis der sker noget med din bil 
eller bolig, mens du er ude at rejse. Du er bl.a. dækket, hvis du bliver syg 
eller kommer til skade på din rejse, misser dit fly, eller hvis din bagage bliver 
forsinket eller stjålet. 

Europæiske ERV
Frederiksberg Allé 3 
1790 København V

Tlf. 33 25 25 25
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Sådan er du dækket
Rejseforsikring Weekend

Kontakt os

  +45 3325 2525  info@erv.dk

Få hjælp døgnet rundt, uanset hvor i  
verden du er

Vores alarmcentral er åben 24/7 året rundt, og du 
kan få hjælp, uanset hvor i verden du er, og hvilken 
verdensdel, du har valgt at udforske. 

Anmeld din skade online 

Får du brug for at anmelde en skade, kan du enkelt 
og hurtigt gøre det på www.erv.dk 

Rejseforsikring Weekend

Sygdom og tilskadekomst ü

Hjemtransport ü

Overfald ü

Bagageforsinkelse ü

Bagage - rejsedokumenter ü

Bagage - kontanter ü

Forsinket fremmøde ü

Evakuering ü

Eftersøgning og redning ü

Krisehjælp ü

Ansvar og global juridisk assistance ü

ü Dækker

Vigtig info:

n Weekend kan maksimalt tegnes for 5 dage 

n Weekend kan tegnes for rejser i hele verden. 

Beskrivelserne er ikke fuldstændige med hensyn til dækningsomfang, begrænsninger eller undtagelser. Vi henviser til de aktuelle forsikringsbetingelser; 

Rejseforsikring nr. 60510, som du kan finde på www.erv.dk eller ved at kontakte os.


