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Europeiska ERV
Löfströms Allé 6A, Box 1
SE- 172 13 Sundbyberg

Tel: 0770-456 900
E-mail : info@erv.se
www.erv.se

Reseförsäkring Grupp- och konferens
- Årliga kickoffen, nystart i företaget eller klassresan

    Fördelar med Grupp- och konferens

n Enkelt för gruppledaren, alla i rese- 
 sällskapet har samma skydd

n Ingen självrisk – Ersättning från första  
 kronan

n Grupprabatt på 10 % om fler än 10  
 personer omfattas

n Kan köpas till medföljande och barn  
 som följer med på resan

n Tänk på att hemförsäkringens   
 reseskydd inte gäller vid resor i   
 tjänsten

Så hjälper försäkringen dig

Innehåller bland annat:

Kom ikapp resan/missad avresa – Om något plötsligt och oförutsett hän-
der som gör att du missar avresan eller anslutningsflyget ser vi till att du 
kommer ikapp resan.

Försening – Ersättning vid en försening som är mer än fyra timmar till resmålet. 
Gäller även om bagaget kommer fram fyra timmar försenat. 

Sjukvårdskostnader och hemtransport – Vi hjälper till om olyckan är 
framme. Bland annat ersätter vi sjukvårdskostnader, mediciner och hem-
transport.  

Konferensgaranti – ”Plåster på såren ersättning” till den som är sängliggan-
de och inte kan delta i arrangemanget.

Sportutrustning – Skadas eller förstörs t.ex. golfklubbor/skidor under trans-
port eller användning kan likvärdig utrustning hyras på resmålet.

Vår Reseförsäkring Grupp- och konferens är den kompletta försäkringen som 
tar hand om det oförutsedda som kan hända under resan. 

Den gäller för resor i alla kombinationer, grupp eller konferens, privat eller i 
tjänsten spelar ingen roll, deltagarna behöver ingen annan försäkring - vår 
försäkring ger ett fullgott skydd.

Pris/person

Europa Världen

Grundpris 
dag 1

155 SEK 180 SEK

Pris per dag 
(2-365)

37 SEK 48 SEK

Prisexempel/person

4 dagars resa 1 vecka (8 dagar)

Europa Världen Europa Världen

266 SEK 324 SEK 414 SEK 516 SEK

Priserna gäller fr.o.m. 7 januari 2019. Barn under 12 år 
betalar halva priset.

https://www.europaeiske.dk/privat/


Innehåll
Grupp- och konferens

Kom ikapp resan/missad avresa ü

Personförsening** ü

Bagageförsening** ü

Läke- och resekostnader m.m. ü

Kapitalbelopp vid olycksfall ü

Reseavbrott ü

Bagageskydd** ü

Sportutrustning ü

Självriskskydd (hem-/bilförsäkring och hyrt fordon) ü

Merkostnader vid naturkatastrof ü

Rädda resan** ü

Konferensgaranti** ü

Ansvarsskydd - privatansvar ü

Rättsskydd ü

Överfallssskydd ü

• Kan tecknas för resor i hela världen.

• Försäkringen gäller dock inte vid resa till område som 
Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder 
från att besöka eller vistas i.

• Försäkringen kan tecknas av person som är stadigva-
rande bosatt i Sverige. 

• Om inte annat har avtalats med Europeiska ERV gäller 
försäkringen för personer som är namngivna på försäk-
ringsbeviset eller resebeviset och som vid teckningstill-
fället är bosatta i Norden och registrerade i nordisk all-
män försäkringskassa. 

Viktigt att veta

• Kom ihåg att ta med EU-kortet (Europeiska sjukförsäk-
ringskortet) vid resor inom Europa. Beställ kortet på for-
sakringskassan.se.

• Kom ihåg att skadehändelsen ska kunna styrkas med 
intyg.

• Fullständiga villkor och produktfaktablad hittar du på vår 
hemsida erv.se.
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Kontakta oss

  0770-457 971  info@erv.se

Hjälp dygnet runt
Europeiska ERV Alarm

Om det uppstår en nödsituation är vår larmcentral 
öppen dygnet runt, året om. Du får hjälp oavsett var i 
världen du befinner dig. Telefon: + 46 770-456 920.

Enkel skadeanmälan när det passar dig
Gör din anmälan direkt på vår hemsida erv.se. 

** Barn som inte betalat fullt pris får halv ersättning.


