
Riskfylld aktivitet
Gäller din reseförsäkring för den aktivitet du planerar att göra under din resa?
Här kan du läsa vilka aktiviteter som du kan och inte kan göra under din resa.

Ej tillåten aktivitet (*avvikelse finns) Anmärkning

Bergsbestigning

Bergsklättring *Tillåtet: Klättring på borrbultad nybörjarvägg under överseende av instruktör.

Bungyjump *Tillåtet: Bungyjump som sker under kontrollerade former med auktoriserad organisatör.

Cirkusakrobatik Exempelvis akrobater, eld-/svärd-slukare, trapetsartister och liknande.

Danskurs/utbildning Gäller dansare, yrkesmässigt eller under utbildning.

Dykning *Tillåtet: Dykning efter ditt certifikat eller med auktoriserad instruktör, dock inte djupare än 30 meter.

Dykning, fridykning

Dykning, djuphavs/teknisk

Expeditioner Riskfyllda resor och aktiviteter på otillgängliga och avlägsna platser, exempelvis Polarquest/
Antarktis/Nordpolen.

Fallskärmshoppning *Tillåtet: Tandemhopp med auktoriserad instruktör.

Forsränning grad 3-6 Forsränning graderas oftast 1-6, där 1 är enkel forsränning och 6 är oåtkomlig fors. All forsränning ska ske 
med auktoriserad instruktör.

Flygning i egenskap av pilot Även under pilotutbildning.

Grottforskning

Isklättring

Jakt utan jägarexamen

Kampsport Till exempel boxning, thaiboxning, karate eller annan kampsport där det ingår slag och sparkar.

Klättervägg utan auktoriserad instruktör *Tillåtet: Motionsklättring inomhus med minst grönt kort..

Motorsport

Paragliding (Skärmflygning) Som sker på annat sätt än efter båt.

Kitesurfing Tillåtet

Safari utan auktoriserad guide

Segling, ensamsegling

Segling, långsegling

Skeleton

Extremskidåkning Exempelvis heliskiing, offpist och paraskiing utan auktoriserad guide.

Sport – tävling och träning Gäller all tävling och träning inför tävling som inte är motions- eller fritidssysselsättning i normal omfattning 
och intensitet. Exempelvis träningsläger, ridläger och maraton.

Stuntaktiviteter

Vandring i bergsområden *Tillåtet: Med auktoriserad guide på vandringsled, under 3 600 meters höjd.
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För Reseförsäkring Extrem gäller följande:
Alla sportaktiviteter omfattas under förutsättning att aktiviteten är tillåten och sker i överensstämmelse med gällande lagar och regler där aktiviteten utförs.

För Studentförsäkringen gäller följande:
Sport och idrott i skolans/lärosätets regi omfattas av försäkringen. I vissa fall kan dock premiepåslag förekomma.

Riskfyllt kroppsarbete

Riskfyllt kroppsarbete omfattas inte av någon av Europeiska ERVs försäkringar. Med kroppsarbete menas fysiskt kroppsarbete där risken att skada sig är 
högre än normalt, oavsett om arbetet utförs yrkesmässigt och är avlönat eller inte.

Exempel på kroppsarbete där försäkringen inte kan tecknas för privatpersoner:

• Byggnad-, Snickeri-, Plåtslageri-, Elinstallations-, Kabel-, Anläggningsarbete mm
• Gruvarbete
• Sprängämnesarbete
• Minröjningsarbete
• Pyrotekniskt arbete
• Stålarbete
• Oljeriggsarbete
• Skogsarbete
• Rörläggningsarbete
• Djurvård för vilda djur

För ytterligare information kontakta Europeiska ERVs Sälj & Support; info@erv.se, 0770-457 971.


