
Store oplevelser venter 
Når man rejser som gruppe, giver det mulighed for en masse fælles oplevelser  
og indtryk. Som regel er der også behov for en del koordinering af ønsker eller 
særlige behov, der sikrer, at alle i gruppen får en god tur. Som gruppeansvarlig står 
man ofte med mange spørgsmål om stort og småt, og beslutninger der skal træffes 
hurtigt.

Rejseforsikringer kan have vidt forskellige dækninger 
Er uheldet ude, kan det være en udfordring for den gruppeansvarlige hurtigt at finde 
frem til, hvordan forsikringen dækker og hvem, man skal kontakte, hvis de rejsende i 
gruppen har forskellige forsikringer. 

Én fælles forsikring for hele gruppen 
Derfor anbefaler vi, at man tegner én fælles grupperejseforsikring, der sikrer, 
at der er fuldstændigt styr på, hvordan alle i gruppen er dækket. Vores 
Grupperejseforsikring giver sikkerhed for, at både den gruppeansvarlige og de 
medrejsende kan føle sig trygge på hele turen – også hvis uheldet er ude.

Tilvalgsdækninger 
Ud over de generelle dækninger tilbyder vi 3 forskellige muligheder for at udvide 
dækningen. Tilvalgsdækningerne kan vælges enkeltvis eller kombineres for at sikre 
at netop jer. Fx skal man vælge Tilvalgspakke 3 Vintersport hvis man ønsker dækning 
på skiferie.

Alarmcentral 24/7  
- hjælp i hele verden  

Online skadeanmeldelse
- hurtig behandlingstid

Specialist i rejseforsikring
 - gennem 100 år 

Europæiske ERV  
- din sikkerhed på rejsen

+45 33 25 25 25

 info@erv.dk

Grupperejseforsikring
- tryghed for alle til en lav pris
Den ideelle rejseforsikring til jer som gruppe, der ønsker en billig rejseforsikring, 
hvor I samtidig får en rigtig god dækning i hele verden.

Rejseforsikring Pris pr. dag

Rejse i Europa 16 DKK

Rejse i verden ekskl. USA 24 DKK

Rejse til USA 29 DKK 

Tilvalgspakker Pris pr. dag

Pakke 1 - Rejseulykke og bagage   2 DKK

Pakke 2 - Forsinket fremmøde /forsinket bagage   4 DKK

Pakke 3 - Vintersport   5 DKK

Pris pr. person inkl. skadeforsikringsafgift

Kontakt Europæiske ERV
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Forestil jer, at... Sådan er I dækket

Grunddækning

I er taget på museum, da én i gruppen falder ned af en 
trappe, kommer til skade med foden og skal have akut 
lægehjælp.  
 

I har ubegrænset dækning til lægehjælp og behandling på 
offentlige og private hospitaler i hele verden. Naturligvis 
dækker vi også hjemtransport, så den tilskadekomne kan 
komme hjem igen. 

Det værst tænklige sker: 
Der er et terrorangreb i området, hvor gruppen befinder 
sig, og I har akut brug for at komme væk. 

Der er ubegrænset dækning af evakueringsomkostninger 
ved terror, krig, naturkatastrofer mv. til en sikker 
destination og herefter hjem.
Alle i gruppen kan desuden få ubegrænset krisehjælp, og 
den nærmeste familie telefonisk krisehjælp.  

I er ude at se en kendt domkirke, og en af jer kommer til 
at vælte og ødelægge en vase, der er udstillet. Vasen 
viser sig at være utrolig værdifuld, og I bliver gjort 
erstatningsansvarlige.

Hvis én af jer bliver gjort ansvarlig for skade på en 
person, eller ved skader på ting inkl. skader på indbo i/på 
hotelværelset, vandrehjemmet eller AirBnB lejligheden, er 
I dækket af forsikringen.

Tilvalgsdækning 1 - Rejseulykke og bagage 

I går tur i Roms gader, da en mand på scooter passerer 
jer og flår tasken fra én i gruppen. Den stjålne taske 
indeholdte bl.a. iPad og smartphone.

Bliver bagage stjålet eller beskadiget, dækker forsikringen 
med op til 10.000 DKK pr. person.

Tilvalgsdækning 2 - Forsinket fremmøde/forsinket bagage

Ved ankomst er en del af gruppens bagage forsinket. I skal 
hurtigt videre fra lufthavnen, da I har en aftale med en 
guide. 

På vej til lufthavnen på jeres hjemrejse punkterer jeres bus, 
og I misser allesammen flyet hjem.  
 

Bliver bagagen forsinket, er der med det samme op 
til 2.000 DKK pr. person til at købe nødvendigt tøj og 
toiletartikler.

Hvis I misser en afgang eller forbindelse pga. uforudsete 
hændelser på vej til afgang, eller hvis transportmidlet 
er forsinket i mere end 3 timer, aflyst eller overbooket, 
dækker vi nye billetter samt eventuel indkvartering. 

Tilvalgsdækning 3 - Vintersport 

På en skitur falder én fra gruppen uheldigt og brækker 
benet. Han må transporteres fra pisten til nærmeste 
hospital, og grundet operation mister han sin planmæssige 
hjemrejse.

Hvis I skal stå på ski, eller dyrke anden form for 
vintersport, er disse aktiviteter dækket på rejsen 
ved behov for fx sygetransport fra ulykkessted, 
hospitalsbehandling og/eller ny hjemrejse.

Se forsikringsoversigten for mere information om, hvornår og hvordan I er dækket med en 
Grupperejseforsikring fra Europæiske ERV.

Grupperejseforsikring
- tryghed for alle til en lav pris


