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Dette er en kortfattet oversigt over forsikringen. De fuldstændige forsikringsbetingelser findes før aftalens indgåelse på www.erv.dk og i forsikringsbegæringen. Efter forsikringen er oprettet, udgør forsikringsbetingelserne og policen tilsammen forsikringsaftalen med Europæiske ERV.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Dette forsikringsprodukt er en udstationeringsforsikring, der kan tegnes af virksomheder og organisationer. Forsikringen dækker dine udstationerede medarbejdere og medrejsende familie, dvs. den personkreds og i det bopælsland, der er angivet i forsikringspolicen. Der kan vælges mellem Basisdækning og
Udvidet Basisdækning samt flere tillægsdækninger.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Basis og Udvidet Basis dækker bl.a.:

x



Sygdom og tilskadekomst.



Fødsel og graviditet.



Hospice.



Hjemmepleje.



24 timers alarmcentral.



Kompensation ved hospitalsindlæggelse.



Sygetransport ved fejlbehandling.



Lægelig fejlbehandling.



Eftersøgning og redning.



Evakuering og krisehjælp ved naturkatastrofer, terroraktioner, politiske uroligheder, krig og livstruende epidemier.

Udvidet Basis dækker også:



Transport til valgfrit hospital.



Opholdsudgifter ved ambulant behandling på hospital.



Vaccinationer og helbredsundersøgelser.



Briller og kontaktlinser.

Mulige tilvalgsdækninger:
•
•
•
•
•
•

Sygeledsagelse og tilkald.
Tandbehandling.
Hjemkaldelse.
Almindelig eller udvidet heltidsulykke.
Liv og Sygdomsinvaliditet.
Kritisk sygdom.

x
x
x

x
x

Sygdom eller tilskadekomst
opstået før forsikringen trådte i kraft,
herunder akut forværring og følgesygdomme forbundet hermed.
Fertilitetsbehandling, prævention o.l.
Pleje-, rekreations-, kur- eller
wellnessophold.
Behandling der ikke er godkendt
af nationale sundhedsmyndigheder,
alternative behandlingsformer eller
eksperimentel behandling.
Professionel sport.
Aktiv deltagelse i krig.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?

!

Forsikringen tegnes med den
forsikringssum pr. år, der er valgt
på begæringen. Summen udgør Europæiske ERV’s maksimale hæftelse for
krav, der er anmeldt inden for et
forsikringsår.

!

For visse typer skader eller del-og
tilvalgsdækninger kan der være fastsat
begrænsede forsikringssummer.

!

Ved graviditet og fødsel når forventet
fødselstidspunkt ligger 44 uger fra
forsikringens ikrafttræden.

!

Ved proteser, implantater, briller og
kontaktlinser.
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Privatansvar for person- og tingskade.
Retshjælp, sikkerhedsstillelse og kaution.
Indboforsikring.
Almindelig eller udvidet rejseforsikring
der f.eks. dækker bagageforsinkelse,
forsinket fremmøde, flyaflysning, ødelagt ferie og afbestilling.

•
•
•
•

!

Hvis lande eller områder klassificeres
som en krigszone på vores krigszoneliste reduceres dækningssummerne og dækningsperioden.
Se listen på www.erv.dk.

!

Erstatningsansvar ved skader opstået
i kontraktforhold.

Hvor er jeg dækket?



Forsikringen kan tegnes til udstationering af dine medarbejdere og evt. medrejsende familie
til hele verden. Forsikringen gælder i det bopælsland, medarbejderen udstationeres til, og
som er anført i policen.



Midlertidigt ophold i medarbejderens hjemland samt ferie- og erhvervsrejser udenfor
bopælslandet er også dækket.

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

Du skal give korrekte oplysninger ved forsikringens tegning, bl.a. om den udstationerede
personkreds’ statsborgerskab og familieære sammensætning, og hvilket land der skal
udstationeres til.
Du skal udfylde en forsikringsbegæring, som indsendes sammen med helbredsoplysninger
på medarbejderen og evt. medrejsende familie. Vi skal acceptere begæringen og helbredsoplysningerne, inden forsikringen kan tegnes.
Du skal straks give besked, hvis der sker ændringer efter tegning af forsikringen og
udstedelse af policen.
De udstationerede skal gemme kvitteringer, lægeerklæring og andet bevismateriale, som
dokumenterer en skade. Skadesanmeldelse skal sendes til Europæiske ERV hurtigst muligt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen skal være betalt senest den dato, der fremgår af den fremsendte faktura. Forsikringen kan betales via indbetalingskort eller ved bankoverførsel. Herefter betales præmien én gang
om året.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringens gyldighedsperiode er angivet på policen og tegnes for 1 år ad gangen. Den
dækker dog tidligst fra det tidspunkt, hvor din udstationerede medarbejder udrejser fra sit
hjemland for at tage ophold i bopælslandet.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges skriftligt af dig eller af Europæiske ERV med mindst 30 dages varsel
til forsikringsperiodens udløb.
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