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Dette er en kortfattet oversigt over forsikringen. De fuldstændige forsikringsbetingelser findes før aftalens
indgåelse på www.erv.dk. 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 erhvervsrejseforsikring, der kan tegnes af virksomheder, organisationer og
enkeltpersoner med adresse i Norden. Forsikringen dækker de personer, der er anført på policen. Alle
personer skal have fast bopæl indenfor EU/EØS. Forsikringen dækker på erhvervsrejser samt på
ferierejser afholdt i kombination med erhvervsrejser.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?



Sygdom og tilskadekomst, bl.a.:

x

-

Lægebehandling, hospitalsindlæggelse
og medicin.

-

Graviditet og fødsel.

-

Smertestillende tandbehandling.

-

Tand- og tyggeskade.

-

Psykologbehandling (DKK 15.000).

-

Fysioterapi, kiropraktor, akupunktur
(DKK 10.000).

-

Hotelophold, fortæring og lokaltransport
(DKK 2.000 pr. dag).

-

Lægelig fejlbehandling (DKK
1.000.000).






Krisehjælp til forsikrede og pårørende.



Bagageforsinkelse på udrejse (DKK
3.000).



Evakuering ved naturkatastrofe, terroraktioner, politiske uroligheder, krig og
livstruende epidemier.




Eftersøgning og redning (DKK 500.000).



x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sygdom, tilskadekomst eller anden
begivenhed opstået før udrejsedato.
Hjemkaldelse.
Almindelig slidtage af bagage.
Glemte, tabte eller forlagte genstande.
Vareprøver, handelsvarer og kollektioner.
Professionel sport.
Ekstremsport.
Ekspeditioner, bjergbestigning og
bjergklatring.
Motorløb.
Rejser til krigszoner.

Syge- og hjemtransport.
Sygeledsagelse og tilkald.
Tyveri, bortkomst og bagagebeskadigelse (DKK 40.000).

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?

!

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter eller op til angivet
dækningssum.

!

Ved symptomer eller kronisk
lidelse inden udrejse, hvor den rejsende ikke har fået medicinsk forhåndstilsagn.

Forsinket fremmøde, flyforsinkelse og
flyaflysning.

!

Ved graviditet og fødsel, hvis der er
under 4 uger til forventet termin.

Ulykkesforsikring inkl. méngrads- og
dødsfaldserstatning, hjælpemidler og
teknisk ændring af nærmiljø samt genoptræning (DKK 1.000.000).

!
!

Ved dækning af teknisk udstyr.

!

Når lande eller områder efter udrejse
klassificeres som en krigszone på vores
krigszoneliste. Se listen på
www.erv.dk/risikoomraader.



Privatansvar for person- og tingskade
samt retshjælpsdækning (DKK
10.000.000/DKK 250.000).



Overfaldserstatning (DKK 1.000.000).

Erstatningsansvar ved skader opstået i
kontraktforhold.
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Hvor er jeg dækket?



Forsikringen kan tegnes til rejser i hele verden. Forsikringen gælder i det geografiske
område, der fremgår af forsikringspolicen. Det kan være et eller flere af følgende: Norden,
Europa eller Verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

Du skal give korrekte oplysninger ved forsikringens tegning, bl.a. om evt. medarbejdere eller
gæster, der ikke er hjemmehørende i Danmark.
I nødstilfælde på rejsen skal du kontakte vores alarmcentral, Europæiske ERV Alarm.
Du 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 inden afrejse for at være gyldig under rejsen. Forsikringen kan
betales med almindelige betalingskort, over betalingslink eller faktura.
Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringens gyldighedsperiode er angivet på policen. Den kan tegnes for en rejseperiode på maksimalt 12 måneder.
Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan efter en hver anmeldt skade opsiges skriftligt af forsikringstageren eller af Europæiske ERV med 14 dages varsel. Opsigelsen skal ske i tidsrummet fra skadens anmeldelse og
indtil 14 dage efter Europæiske ERV's udbetaling af erstatning eller afvisning af skaden.
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