
Årsrejseforsikring  
for mindre erhverv
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab:
Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske ERV)
CVR-nr. 62940514

Produkt:
Erhvervsrejseforsikring
Betingelsesnummer 40701
Gyldig fra 1. oktober 2022

Dette er en kortfattet oversigt over forsikringen. De fuldstændige forsikringsbetingelser findes før aftalens indgåelse på 
www.erv.dk. Efter forsikringen er oprettet, udgør forsikringbetingelserne og policen tilsammen forsikringsaftalen med  
Europæiske ERV.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Det forsikringsprodukt er en erhvervsrejseforsikring, der kan tegnes af virksomheder og organisationer. Forsikringen dæk-
ker medarbejdere, ejere og medejere, der rejser i virksomhedens eller organisationens interesse og for dennes regning. 
Forsikringen består af en grunddækning med mulighed for et antal tillægsdækninger.

Hvad dækker den?
Grunddækningen dække:
 

 Sygdom og tilskadekomst, bl.a.: 
 Lægebehandling, hospitalsindlæggelse  

 og medicin.

 Graviditet og fødsel.

 Smertestillende tandbehandling.

 Tand- og tyggeskade.

 Psykologbehandling.

 Fysioterapi, kiropraktik, akupunktur.

 Hotelophold, fortæring og lokaltransport.

 Kompensation ved sygemelding.

 Lægelig fejlbehandling.

 Krisehjælp til forsikriede og pårørende.

 Syge- og hjemtransport.

 Sygeledsagelse og tilkald.

 Privatansvar for person- og tingskade.

 Retshjælp, sikkerhedsstillelse og  

 kauktion.

Forsikringen kan udvides med 
tilvalgsdækninger, bl.a.: 

 Tyveri, bortkomst og beskadigelse af  
 bagage.

 Bagageforsinkelse på ud-, rund- og  
 hjemrejse.

 Evakuering ved naturkatastrofer, terror- 
 aktioner, politiske uroligheder, krig og livs 
 truende epidemier.

 Ekstraudgifter pga. Tilbageholdelse eller  
 myndighedsafspærring.

 Eftersøgning og redning. 

 Kompensation ved gidseltagning.

 Afbestilling.



Er der nogen begrænsninger af 
dækningen? 

! Sygdom, krisehjælp og syge/hjemtransport har  
 ingen fastsat øvre dækningssum. Rimelige og  
 nødvendige udgifter dækkes.

! Forsikring i øvrigt tegnes med de dækningssum- 
 mer, der fremgår af policen og betingelserne.

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

! Ved symptomer eller kroniske lidelse inden  
 afrejse, hvor den rejsende ikke har fået  
 medicinsk forhåndstilsagn.

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

! Ved dækning af teknisk udstyr.  

! Erstatningsansvar ved skader opstået i  
 kontraktforhold. 

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

Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen kan tegnes til rejser i hele verden. 

Hvilke forpligtelser har jeg?

- Virksomheden skal give korrekte oplysninger ved forsikringen tegning, bl.a. om antal ansatte, samt  
 medarbejdere der ikke er hjemmehørende i Danmark. 

- Virksomheden skal straks give besked, hvis der sker ændringer efter tegning af forsikringen og udstedelse af  
 policen. 

- Den rejsende skal gemme kivtteringer, lægeerklæring og andet bevismateriale, som dokumentere en skade. 
 Skadeanmeldelse 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 vi 
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. Ved den enkelte rejse dækker 
forsikringen fra det tidspunkt, hvor den rejsende forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at påbegynde rejsen. 
Dækning ophører, når den rejsende vender hjem til sin bopæl eller arbejdsplads.

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Forsikringen kan opsiges skriftligt af virksomheden eller af Europæiske ERV med mindst 30 dages varsel til forsik-
ringsperiodens. Forsikringen kan også efter enhver anmeldt skade opsiges skriftligt af virksomheden eller af Euro-
pæiske ERV med 14 dages varsel. Opsigelsen skal ske i tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter 
Europæiske ERV’s ud-betaling af erstatning eller afvisning af skaden.

Hvad dækker den ikke?
 
x Behandlings-, rekreations-, kur- eller   
 wellnessophold.

x Almindelig slidtage af bagage.

x Glemte, tabte eller forlagte genstande.

x Vareprøver, handelsvarer og kollektioner.

x Professionel sport.

x Ekstremsport.

x Ekspeditioner, bjergbestigning og bjergklat- 
 ring.

x Motorløb.

x Rejser til krigszoner.

x Aktiv deltagelse i krig.


