
Sjukhusinläggelse, kost och andra tillhörande
sjukhustjänster
  Medicin och hjälpmedel
  Fysioterapi (sjukgymnastik)
  Dietist
  Kiropraktik, naprapati, akupunktur, massage
  osteopati och kinesiologi
  Palliativ vård
  Psykiatrisk behandling och psykoterapi
  Laboratorie-, röntgen- och diagnostisk
  undersökning
  Lokal ambulanstransport
  Medicinsk evakuering – När behandling av
  medicinska skäl inte finns tillgänglig lokalt
  Merkostnader vid medicinsk evakuering 
  Hemtransport vid dödsfall
  Begravning på plats
  Förlängd vistelse under resa pga sjukdom eller
  olycksfall-merkostnader för boende och resa,
  max 60 dagar
  Merkostnader vid hemtransport pga dödsfall
  Boende på sjukhus för medföljande förälder till
  barn under 18 år

Resekostnader och boende för två nära anhöriga
vid den försäkrades dödsfall eller livshotande
tillstånd upp till 60 dagar
Tandbehandling pga olycksfall
Akut tillfällig tandbehandling och oral kirurgi vid
tandsjukdom
Rutinkontroller under graviditetstiden och 
förlossning
  Merkostnader för resa och boende för modern
  om medicinskt nödvändigt
  Den första kontrollen av mor och barn efter
  förlossningen
  28 dagars läkekostnadsskydd för barnet
  Graviditetskomplikationer
Kristerapi, 10 behandlingar
Merkostnader för hjälp i hemmet pga olycksfall 
Konvalescensersättning
Synundersökning, glasögon och linser, per år
Resevaccin och reseprofylax per år

MediCall, sjukvårdsupplysning via telefon dygnet runt
Europeiska ERV larmcentral - öppet 24/7/365.

Nödv. och skäliga kostnader

10 besök
10 besök
10 besök

100 000
Nödv. och skäliga kostnader

15 000
Nödv. och skäliga kostnader

50 000
Nödv. och skäliga kostnader

15 000
Nödv. och skäliga kostnader

Kostnader för fortsatt behandling som omfattades
av läkekostnadsförsäkringen (B) i upp till 1 år

Nödv. och skäliga kostnader

Vaccination, hälsokontroller, tandreglering
Uppskjuten tandbehandling vid tandolycksfall

10 000/försäkringsår
Nödv. och skäliga kostnader

Invaliditet vid olycksfall
Invaliditet om minst 5 % vid sjukdom och smitta
Dödsfall pga olycksfall
Hjälpmedel

Valt belopp

50 000

I. Ansvarsskydd vid person och sakskada
 Gäller för den försäkrade som privatperson
J. Rättsskydd - ombudskostnadervid tvist
 Gäller för den försäkrade som privatperson
 Självrisk 20 %, dock lägst 1 000 SEK
K.  Överfallsskydd vid personskada
L.   Ersättning vid kidnappning
 Resekostnader och boende för två nära anhöriga

10 000 000

250 000

750 000
225 000
100 000

Merkostnader för utresa och boende ur högrisk-
område eller vid naturhändelse, upplopp eller terror
Merkostnader för ändrat boende om bostaden
blir obeboelig p.g.a. brand, explosion, läckage, 
naturskada eller skadegörelse. 

50 000
100 000/familj

15 000/familj

I bostaden på stationeringsorten, per hushåll
Egendom/lösöre
 varav smycken och klockor
Värdehandlingar/resehandlingar
Pengar
Merkostnader

Utanför bostaden inom placeringsorten
Egendom
 varav smycken och klockor
Pengar
Värdehandlingar/resehandlingar
Merkostnader

Valt belopp
50 000
15 000

5 000
3 000

50 000
25 000

5 000
15 000

3 000

Bagage
 varav stöldbegärlig egendom
Företagets egendom
Resestartskydd
Försening av allmänt färdmedel över 4 timmar

Försenat bagage vid utresa
 efter ytterligare 48 timmar
Avbokningskostnader pga sjukdom och olycksfall 
       (gäller endast vid privat resa)

50 000
20 000
20 000

25 000/händelse
3 000

Max 6 000 /familj
3 000
3 000

10 000/person
Max 40 000/familj

Nödv. och skäliga kostnader

Nödv. och skäliga kostnader

Nödv. och skäliga kostnader

20 000
(1 000/dag) 30 000 

(4 000/mån) 24 000
2 000
1 000

 b. läkekostnadsförsäkring premium gäller för privat vård inom nätverket        

 tillval gäller endast om arbetsgivaren tecknat dessa

 c. efterskydd

 n. egendomsförsäkring

 d. hemresa vid nödsituation/ersättares resa

 e. tandbehandling  

 f. förebyggande hälsovård  

 g. barnhälsovård  

För försäkrad som fyllt 70 år är försäkringsbeloppen maximerade till 
100 000 SEK vid dödsfall och 300 000 SEK vid invaliditet. 
För barn är försäkringsbeloppet vid dödsfall maximerat till 50 000 SEK.

Egendomsförsäkringen gäller med en självrisk på 1 500 SEK per skadetillfälle

Vid privat- och tjänsteresa utanför stationeringsorten eller arbetsplatsen
Omfattar medförsäkrade familjemedlemmar

 h. invaliditets- och dödsfallsersättning

  i.  ansvarsskydd
   j. rättsskydd
 k. överfallsskydd
 l. ersättning vid kidnappning

 m.  trygghetspaket  

 q. dödsfallsersättning pga sjukdom och smitta

 o. reseskydd

Detta är en sammanfattning av försäkringen. Det är alltid de fullständiga villkoren som tillämpas vid skadereglering.

Omfattning med högsta ersättningsbelopp per person och skada (belopp i SEK)

EXPATRIATFÖRSÄKRING – PREMIUM

Försäkringen gäller fr o m 25 maj 2018
Försäkringsnummer

Hemresa pga nödsituation-vid allvarlig händelse i 
hemlandet.
Omfattar även medförsäkrade familjemedlemmar

Nödv. och skäliga kostnader

Akut och normal tandvård
Självrisk 35 %

15 000/försäkringsår

Vaccinationer, sedvanliga hälsokontroller, mammo-
grafi, PSA, gynekologisk kontroll
Självrisk 20 %
10 månaders karens från inträde i försäkringen

5 000/försäkringsår
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Ersättningsbelopp
 Vuxen (anställd och medföljande partner
 Medföljande barn under 25 år

Valt belopp
50 000

För försäkrad som fyllt 55 år gäller andra belopp.



FÖRSÄKRINGSGIVARE
Försäkringsgivare för den här försäkringen är Europæiske Rejseforsikring A/S, 
CVR-nr 62940514, genom Europeiska ERV Filial (här kallad Europeiska ERV). 
Tillsynsmyndighet är danska Finanstilsynet. 

LÄKEKOSTNADER
Vid sjukdom och olycksfall ska läkare eller sjukhus uppsökas snarast. Se till att få 
läkarintyg och kvitton på egna utlägg. 

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för medicinskt nödvändig 
behandling för medicinska tillstånd som omfattas av försäkringen och som ordi-
neras av behörig läkare. 

Observera att förhandsgodkännande av Europeiska ERV eller Euro-Center krävs 
för vissa typer av behandlingar. Dessa behandlingar finns listade i våra försäk-
ringsvillkor. Graviditetskostnader ska också förhandsgodkännas liksom behand-
ling som beräknas överstiga 10 000 SEK. Om privat vård vid något tillfälle blir 
nödvändig krävs förhandsgodkännande från Europeiska ERV. Om behandling inte 
förhandsgodkänts kan detta innebära att ersättningen sätts ner eller helt uteblir.

Försäkringen gäller i första hand i stationeringslandet. Vid resa gäller försäkringen 
för icke planerad akutvård under längst 60 dagar. Söks annan vård än akutvård 
utanför stationeringslandet krävs förhandsgodkännande. 

För barn födda under utlandsplaceringen: Europeiska ERV kräver anmälan och hälsode-
klaration för barnet inom 28 dagar efter födseln för att bevilja försäkringsskydd. 

EUROPEISKA ERVs EGEN SJUKVÅRDSUPPLYSNING
Europeiska ERVs egen sjukvårdsupplysning. MediCall, har öppet dygnet runt, året 
om. Telefon + 46 770 457 975. 
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VÅRA SERVICEKONTOR HJÄLPER DIG
Europeiska ERVs egna servicekontor, Euro-Centers, hjälper dig med infor-
mation, rådgivning och skadeanmälningar. För mer information och för 
att hitta ditt närmaste servicekontor, besök www.erv.se/foretag/vara-
servicekontor/.

PLANERA DIN RESA MED EUROPEISKA ERVs INFORMATIONSPORTAL
Du som är försäkrad av Europeiska ERV har tillgång till en stor mängd 
reserelaterad information genom informationsportalen VIP Online. 
Förbered resan genom att gå in på www.erv.se/foretag/reseinforma-
tion/service-och-tjanster. 

ANMÄL ALLTID RESA TILL KRIGS-/RISKOMRÅDE – 
SÄRSKILDA VILLKOR GÄLLER
Riskområden är områden där krig, revolution, uppror, terror eller liknande 
råder, eller som drabbats av naturkatastrof. Även områden där din hälsa 
allvarligt riskeras, t ex vid epidemier, kan klassas som riskområde. 
Gå in på www.erv.se/foretag/reseinformation/riskomraden/. Där kan 
du anmäla din resa samt hitta uppdaterad information och en lista över 
aktuella riskområden.

ANSVARSSKADA OCH RÄTTSSKYDD
Om du råkar ut för ansvarsskada eller behöver använda rättsskyddet ska 
Europeiska ERV omedelbart kontaktas.

STÖLD, RÅN OCH ÖVERFALL
Stöld, rån eller överfall ska polisanmälas på den ort där skadan inträffade. 
Vid överfall bör du uppsöka läkare och få dina skador dokumenterade. 
Skada som inträffar under transport eller på hotell ska dess utom anmälas 
till transportföretaget eller till hotellet.

FÖRSENING
Vid bagageförsening vid transport till resmål utanför placeringsorten 
eller arbetsplatsen, ersätts nödvändiga och skäliga extrakostnader för 
kläder och hygienartiklar. Vid försening av allmänt färdmedel ersätts nöd-
vändiga och skäliga merkostnader som uppstått på grund av förseningen. 
Rapport från transportören där förseningens längd framgår och original-
kvitton på utlägg ska bifogas. 

FÖRSÄKRINGSVILLKOR
För försäkringen gäller Europeiska ERVs Expatriatförsäkring, 25 maj 
2018. Det är alltid de fullständiga villkoren som tillämpas vid skadereg-
lering. Villkoren finns på www.erv.se.

ÅTGÄRDER VID SKADA
Du kan göra din skadeanmälan direkt på vår hemsida; www.erv.se, via 
Claims Online. Du kan även ladda ner skadeanmälningsblanketter i pdf-
format. Blanketten skickas då, tillsammans med ev original av läkar-, 
polis-, övriga intyg och/eller kvitton på utlägg, så snart som möjligt, till;

Europeiska ERV
Företagsskador
Box 1 
172 13 Sundbyberg
Tel: +46-(0)770-456 900
e-post: corporateclaims@erv.se

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Det är ditt ansvar att ta del av försäkringsvillkorens begränsningar vad 
gäller belopp, omfattning, aktsamhetskrav och undantag. För att full 
ersättning i enlighet med villkoren ska lämnas ska aktsamhetskrav och 
säkerhetsföreskrifter följas.

TÄNK PÅ DET HÄR
Omfattas du vid inträffad skadehändelse både av Europeiska ERVs sepa-
rata tjänstereseförsäkring och av Europeiska ERVs Expatriatförsäkring,
lämnas endast ersättning från den av dessa försäkringar som är mest
förmånlig för dig. 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR UTLANDSPLACERADE I USA
För information om sjukvård i USA och vårdgivare anslutna till vårt sjukvårdsnät-
verk se www.erv.se/expatriater. 

MEDICINSK TJÄNST INOM NÄTVERKET UTANFÖR NÄTVERKET

Läkarvård

Egenavgift 25 $/besök
50 % av behandlings-

kostnaden

Sjukvård

Fysioterapi

Dietist

Kiropraktik, naprapati, 
akupunktur, massage, 
osteopati och kine-
siologi

Psykiatrisk behandling 
och psykoterapi

Graviditet

Laboratorie-, röntgen-
och diagnostisk under-
sökning

Akutmottagning Självrisk 50 $ 
(Tas inte ut vid akutfall 
eller om besöket leder till 
sjukhusinläggelse)

Egenavgift 25 $ 

Självrisk 50 $ 
(Tas inte ut vid akutfall 
eller om besöket leder till 
sjukhusinläggelse)

50 % av behandlings-
kostnaden

Övriga delar i grundförsäkringen gäller utan egenavgifter.

AVGIFTSTABELL FÖR BEHANDLINGAR SOM TÄCKS AV FÖRSÄKRINGEN

HÖGSTA BELOPP FÖR KONTANTUTLÄGG PER KALENDERÅR

* Du får betala 50 % av kostnaden för behandlingar som täcks av försäkringen.

MEDICINSK TJÄNST INOM NÄTVERKET UTANFÖR NÄTVERKET

Per person 750 $ Tillämpas inte *

Per familj 1 500 $ Tillämpas inte *

Vid behov av akut assistans

Tel +46 (0) 770 456 920
Öppet dygnet runt, året om. 

EUROPEISKA ERV ALARM

Ingen 
egenavgift


