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Information om 

tjänstereseförsäkring
norden
Försäkringsnummer
Gäller fr o m 1 september 2016

 

 

 3. Bagageförsening

 7. Ledsagning och närstÅendes resa tiLL   
     försäkrad

 4. trYgghet PÅ Vägen

 8. ersättares resa

 1. Missad aVresa / Missad ansLUtning

 5. BagageskYdd

 6. heMtransPort

 2. försenat eLLer instäLLt aLLMänt  
     transPortMedeL

 11. aVBestäLLning

 tiLLVaL

 10. ansVarsskYdd

 9. sjäLVriskförsäkring

 försäkringsViLLkor

 förtYdLigande

omfattning med högsta försäkringsbelopp per person och skada (sek)

Ny färdbiljett 20 000

Logi, måltider, lokala transporter, toalett-
artiklar och käder, totalt

2 000/dag

Gäller vid mer än tre timmars försening

Ny färdbiljett 20 000

Logi, måltider, lokala transporter, toalett-
artiklar och kläder, totalt

2 000/dag

Transport för upp till 3 ledsagande/när-
stående personer

Nödvändiga  och  
skäliga kostnader

Logi, måltider och lokala transporter 2 000/dag och 
ledsagande  per-
son/närstående

Logi, måltider, lokala transporter, toalett-
artiklar och kläder, totalt

2 000/dag

Ingen karenstid

Utresa 6 000

Hemresa 2 000

Transport Nödvändiga 
och skäliga 
kostnader

Outnyttjade resekostnader 50 000

Hem-, bil- och hyrbilsförsäkring 15 000

Privatansvar - vid person- eller sakskada 10 000 000

Vid avbokning p.g.a. sjukdom, olycksfall 
eller annan plötslig och oförutsedd 
händelse.

20 000/person
100 000/skade-

händelse

Vägassistans eller bärgning 1 500

Hyrbil, upp till 3 dagar 1 000/dag

Resekostnader för allmänt transportmedel 
till din bostad eller arbetsplats eller

2 000/person,
6 000/grupp

Mat och logi för upp till 2 dagar 1 000/dag och 
person,

6 000/grupp

Komplement till den nordiska konventionen 
om social trygghet**

Vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall Nödvändiga 
och skäliga 
kostnader

Personliga tillhörigheter
varav stöldbegärlig egendom 50 %

80 000*

Egendom som tillhör försäkringstagaren 30 000*

Resehandlingar 30 000

Kontanter 5 000*

Merkostnader som uppkommer som en di-
rekt följd av ersättningsbar skadehändelse
    -Spärra betalkort och kreditkort, rese 
      kostnader för göra en polisanmälan eller  
      liknande
    -Nya nycklar till motorfordon och/eller 
      nya nycklar och/eller installation av nya  
      lås i privatbostad

5 000

10 000

För försäkringen gäller försäkringsvillkor Tjänstereseförsäkring 
Norden gällande från 1 september 2016.

*Om inget annat belopp anges i försäkringsbrevet.

**Enligt Nordiska konventionen betalas merutgifter för hem-
resa av allmänna medel om personen till följd av sitt sjuk-
domstillstånd måste använda dyrare färdsätt än han/hon 
annars skulle ha använt.

Detta är en sammanfattning av försäkringen. Det är alltid de fullständiga villkoren som tillämpas vid skadereglering. Om andra ersättningsbelopp avtalats
framgår detta av försäkringsbrevet.



KORTFATTAT OM VILLKOREN
Gällande omfattning om inte annat avtalats och framgår av försäkringsbrevet. De full-
ständiga villkoren hittar du på www.erv.se. 

För vem och när gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för samtliga anställda. Även andra personer knutna 
till företaget kan omfattas, dessa måste då anges i försäkringsbrevet. 
De försäkrade ska vara stadigvarande bosatta i Norden och omfattas 
av de förmåner som gäller enligt tillämplig lagstiftning om offentlig 
och privat sjukförsäkring i bosättningslandet.  

Försäkringen gäller för tjänsteresa i Norden*. En tjänsteresa startar då 
du lämnar bostaden eller arbetsplatsen och upphör när du återkommer 
till någon av dessa platser. Resor mellan bostaden och arbetsplatsen 
räknas inte som tjänsteresa. Försäkringen gäller för upp till 365 dagars 
sammanhängande tjänsteresa. Därtill ingår 7 dagars semesterresa i 
direkt anslutning till tjänsteresa inom Norden.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk. 

Tjänstereseförsäkring Norden - fördelar i korthet
•	 Ett försäkringsskydd anpassat för lokala eller nordiska tjänste-

resor.
•	 Trygghet på vägen med vägassistans och självriskskydd vid 

skada. Vi ersätter dina merkostnader så att du kommer fram.
•	 Hemtransport inom Norden*
•	 Vid försening ersätts merkostnader för att komma ikapp resan
•	 Ersättning vid förlust eller försening av bagage samt förlust av 

värdesaker som t ex plånbok eller bilnyckel.

Trygghet på resan
Försäkrade hos Europeiska ERV har fri tillgång till risk- och resesäker-
hetsappen ERV Travel and Care. Den ger anpassad riskinformation 
i realtid baserad på var användaren befinner sig. Användbar såväl på 
tjänsteresan som den privata semesterresan. Läs mer på www.erv.se.

Trygghet på vägen
Europeiska ERVs vägassistans har öppet dygnet runt. Bilen lagas direkt 
på plats eller bärgas till närmaste verkstad. Försäkringen ersätter även 
merkostnader för eventuell hyrbil eller hotellövernattning till följd av 
detta. Vid förlust av bilnycklar lämnas ersättning för eventuella mer-
kostnader.

Vid en skada
Skadeanmälan görs enkelt online på vår hemsida; www.erv.se. 

*Norden: Danmark (inkl Grönland och Färöarna), Sverige, Norge, Finland 
(inkl Åland) och Island. 

KORTFATTAD BESKRIVNING AV FöRSäKRINGENS 
INNEHÅLL
Missad avresa/missad anslutning
Om du försenas på vägen till resans utgångspunkt och därmed missar 
inbokad avgång/anslutning med allmänt färdmedel, lämnas ersättning 
för merkostnader för att komma ikapp resan. 

Försening av bagage eller allmänt färmedel
Vid försening av allmänt färdmedel ersätts nödvändiga och skäliga 
merkostnader som uppstått på grund av förseningen. Vid bagageförse-
ning ersätts nödvändiga och skäliga merkostnader för resans ändåmål, 
t ex kläder och hygienartiklar. Kostnaderna för försening ska styrkas 
med förseningsintyg från transportören där förseningens längd framgår.  
Merkostnader för bagageförsening ska styrkas med originalkvitton samt 
Property Irregularity Report (PIR-rapport). 

Hemtransport/ledsagare/närståendes resa 
Ersättning för ledsagning av försäkrad vid hemtransport inom 
Norden. Närståendes resa till försäkrad som på grund av akut sjuk-
dom eller olycksfall läggs in på sjukhus minst 3 dagar eller avlider. 
Europeiska ERVs larmcentral ska alltid kontaktas innan hemtransport. 
Tel 0770-456 919.

Trygghet på vägen - vägassistans
Om fordonet under tjänsteresa drabbas av oväntat fel, kollision, eller 
om fordonet åker/sladdar av vägen eller annan händelse som gör det 
omöjligt att fortsätta resan med samma fordon. Ersättning lämnas för 
bärgning till verkstad alternativt hjälp direkt på plats. Utöver bärgning 
kan ersättning även lämnas för hyrbil eller fortsatt resa med allmänt 
färdmedel eller kostnader för kost och logi.

Bagageskydd
Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på den försäkra-
des/arbetsgivarens egendom som medförs på resan för resans ändamål. 
Egendomen kan även vara hyrd eller lånad.   

Ersättares resa
Om du blir sjuk och tvingas avbryta din resa lämnas ersättning för 
merkostnader för att skicka en ersättare. 

Ansvarsskydd
Om du som privatperson blir skadeståndsskyldig under tjänsteresan. 

Självriskskydd
Ersättning lämnas för självrisken som drabbar dig vid ersättningsbar 
skada enligt din hem-, villahem- eller bilförsäkring. 

TILLVAL
Avbeställningsskydd 
Ersättning lämnas för resa, biljett eller arrangemang som inte kunnat 
nyttjas på grund av sjukdom, olycksfall eller annan plötslig och oförut-
sedd händelse. 

SäKERHETSFöRESKRIFTER
Försäkringen innehåller begränsningar och undantag vad gäller omfatt-
ning och ersättningsbelopp. Det är ditt ansvar att ta del av dessa. För att 
full ersättning i enlighet med villkoren ska  lämnas ska aktsamhetskrav 
och säkerhetsföreskrifter följas.
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eUroPeiska erVs Vägassistans   
öppet dygnet runt, året om. Assistans i hela Norden.
teL: 0771-664 100


