
 

Reseförsäkring  
Faktablad för försäkringsprodukt  
 

 
 

Företag: Försäkringsgivare för den här försäkringen är 
Europæiske Rejseforsikring A/S, CVR-nr 62 94 05 14, 
genom Europeiska ERV Filial, nedan kallat Europeiska ERV, 
organisationsnummer 516410-9208. 
Tillsynsmyndighet är danska Finanstilsynet.  
 
Försäkringstagare är: 
Entercard Group AB, nedan kallat Entercard 
Org nr. 556673-0585 

Produkt: Visa Business Card, 
Tjänstereseförsäkring 

Gällande från 2021-06-15 

 
Detta faktablad är endast en kortfattad översikt av försäkringen och utgör inte det fullständiga försäkringsvillkoret. Full-
ständig information om försäkringsprodukten hittar du, både före och efter ingående av avtalet på www.erv.se/ 
swedbankvisabusiness. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring som avser tjänstereseförsäkring. Försäkringen gäller för kortinnehavare som har 
Swedbank Visa Business Card och som valt Tjänstereseförsäkring. Försäkringen gäller också för medresenär (max 2 personer), i 
de fall dessa på uppdrag och bekostnad av företaget/uppdragsgivare medföljer kortinnehavaren på tjänsteresa. 

Med tjänsteresa avses resa som är beordrad och bekostad av arbetsgivaren/uppdragsgivaren. Försäkringen gäller för 
den försäkrade när denne har rätt till ersättning enligt arbetsgivarens/uppdragsgivarens resereglemente eller motsva-
rande kostnadsersättning.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vad ingår i försäkringen? 

Högsta ersättningsbelopp i SEK 

✓ Akut sjukdom och olycksfall 
Högsta ersättningsbelopp är nödvändiga och 
skäliga merkostnader om inte annat anges i 
villkoret upp till 60 dagar från första läkarbe-
söket. Vid olycksfallsskada lämnas ersättning 
inom 5 år från det skadan inträffade. 
▪ Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader 
▪ Merkostnader för hemtransport 
▪ Hemtransport av avliden eller begravning 

på platsen 
▪ Nära anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden 
▪ Ny utresa eller ersättningsresa 

✓ Kapitalbelopp vid olycksfall (per försäkrad) 

För kortinnehavare 
Vid dödsfall 
Fyllt 18 år men ej 70 år – 1 000 000 
Före  fyllda 18 och efter fyllda 70 år – 25 000 

Medicinsk invaliditet  
Ej fyllt 70 år – 1 000 000 
Efter fyllda 70 år – 100 000 

För medresenär 
Vid dödsfall 
Fyllt 18 år men ej 70 år – 500 000 
Före fyllda 18 och efter fyllda 70 år – 25 000 

Medicinsk invaliditet  
Ej fyllt 70 år – 500 000 
Efter fyllda 70 år – 100 000 

✓ Reseavbrott 

Nödvändiga och skäliga merkostnader (kvitto) 

✓ Resgodsskydd 
Ersättning lämnas för skada och/eller förlust 
på medfört resgods orsakad av plötslig och 
oförutsedd händelse.  
▪ Personlig lösegendom och arbetsgivaren 

tillhöriga inventarier – 25 000* 
▪ Pengar – 5 000 
*varav stöldbegärlig egendom – 10 000 

✓ Personförsening/Ankomstförsening 
▪ Efter 4 tim – 3 000 därefter 
▪ Varje påbörjad 12-timmarsperiod – 3 000 

(dock maximalt 12 000 SEK/kort). 

  

 
Vad ingår inte i försäkringen?  

x Efterskydd 

 
   
  

 
Finns det några begränsningar av vad försäk-
ringen täcker?  

Ersättning lämnas bl.a. inte för: 

! Sjukdom och olycksfall 
Om vårdbehov förelåg redan då den försäk-
rade påbörjade resan. Försämras hälsotillstån-
det lämnas ersättning endast för den akuta 
vården, dock längst 60 dagar från första läkar-
besöket. 

! Bagageförsening 
Försäkringen gäller inte på hemresa till Sverige. 

! Bagageskydd 

▪ Skada på kontanter, föremål helt eller delvis 
av ädelmetall, äkta pärlor och ädelstenar 
samt kamera med tillbehör då sådan egen-
dom lämnats för transport eller pollettering.  

▪ Skada på sportredskap under användning.  
▪ Skada på kontanter, resehandlingar, 

smycken, bärbara telefoner eller kameror 
som lämnats i bilen.  

▪ Skada på övrig stöldbegärlig egendom som 
lämnats i bilen under mer än 5 timmar.  

▪ Skada på övrig egendom som lämnats i bilen 
vid nattparkering. 

▪ Ytliga skador på resväskor och liknande så-
som bucklor, repor eller dylikt utan väsentlig 
inverkan på användbarheten. 

! Ansvarsskydd 
Försäkringen omfattar inte ansvar i egenskap 
av ägare, förare eller brukare av: motordrivet 
fordon, husvagn, annat släpfordon eller ter-
rängsläp då skadan uppkommit i följd av trafik 
med fordonet eller båt, kanot, segelbräda och 
övrig vattenfarkoster. 
 
 

 

 

 

 



 

 

✓ Bagageförsening vid utlandsresa (kvitto) 
▪ Efter 4 tim – Ersättning för nödvändiga och 

skäliga merkostnader – 2 000/väska,  
6 000/resesällskap eller 

▪ Efter 48 tim – ytterligare ersättning för 
nödvändiga och skäliga merkostnader – 
5 000/väska, 10 000 SEK/resesällskap. 

✓ Strejkskydd 
Vid 24 timmars försening/avbrott – 2 250/för-
säkring. Tjänsteresan måste vara köpt före det 
att strejken brutit ut eller varslats. 

✓ Resestartskydd 
Nödvändiga och skäliga kostnader - 
10 000/försäkring 

✓ Ansvarsskydd (privatansvar) 
▪ Personskada – 5 000 000/skada  
▪ Sakskada – 1 000 000/skada 

✓ Rättsskydd – 75 000/försäkring 

✓ Överfallsskydd (vid personskada) 
500 000/skada 

✓ Krishjälp 
10 behandlingar – 25 000/person och skade-
händelse 

✓ Självriskskydd vid avbeställning 
2 000/kort 

! Rättskydd 

▪ Tvister som vid en rättslig prövning ska 
handläggas som så kallade småmål. 

▪ Tvister som har samband med ditt arbete el-
ler annan förvärvsverksamhet/tjänsteut-öv-
ning. 

▪ Tvister som har samband med borgensåta-
ganden av dig.  

▪ Tvister som gäller dig i egenskap av ägare, 
förare eller brukare av motordrivet fordon, 
husvagn, annat släpfordon, terrängsläp, luft-
fartyg, skepp eller båt. 

▪ Eget arbete, förlorad inkomst, resor och up-
pehälle eller andra omkostnader för dig eller 
annan försäkrad. 

! Allmänna bestämmelser 
Försäkringen omfattar inte skada vars upp-
komst eller omfattning direkt eller indirekt or-
sakats av eller står i samband med:  
▪ krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, 

revolution, uppror eller upplopp i ett land till 
vilket utrikesdepartementet avråder resa  

▪ myndighetsingripande, strejk, lockout, eller 
andra fackliga åtgärder naturkatastrofer 
såsom orkan, översvämning, jordskalv eller 
vulkanutbrott. 

 
Var gäller försäkringen? 

✓ Försäkringen gäller i hela världen. 

   
 

Vilka är mina skyldigheter? 

• För omedelbar assistans dygnet runt vid allvarliga olycks- eller sjukdomsfall ska du kontakta Europeiska ERV 
Alarm, Telefon +46 (0) 770 456 920.  

• För att full ersättning ska lämnas enligt momentet för Resgodsskyddet ska du vara aktsam om din egendom 
och handha den så att skada så långt som möjligt förhindras. Av betydelse är t.ex. om egendomen är ömtå-
lig, stöldbegärlig, särskilt värdefull eller av sådan karaktär att det framstår som naturligt att ha denna under 
särskild uppsikt.  

• Spara kvitton, förseningsintyg (PIR-rapport) läkarintyg och annat underlag som styrker din skadehändelse. 
• Anmäl din skada så snart som möjligt på www.erv.se/swedbankvisabusiness.  

   
 

När och hur ska jag betala? 
• Försäkringen är en tilläggsförsäkring som erbjuds kortinnehavare som har Swedbank Visa Business Card. 

Tjänstereseförsäkringen betalas per kalenderår. 

   
 

När börjar och slutar försäkringen att gälla? 
• Försäkringen gäller vid alla tjänsteresor som är avsedda att vara längst 90 dagar i en följd, även de resor som 

inte betalats med kortet, såväl inom Sverige som till utlandet. Observera att kortare besök på hemorten (längst 
fyra dagar) räknas inte som avbrott i resan och medför inte att någon ny 90-dagarsperiod påbörjas. Försäk-
ringen gäller inte heller för skador som inträffat vid besök på hemorten. 

• Tjänsteresan påbörjas när försäkrad lämnar arbetsplatsen eller bostaden till dess denne återkommer till någon 
av dessa platser. Resa mellan hemmet och arbetsplatsen räknas inte som tjänsteresa. 

• Försäkringen gäller parallellt med kortinnehavet.  Upphör kortet att gälla, upphör också försäkringsskyddet. 

  

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 
• När du har tecknat frivillig gruppförsäkring har du möjlighet att ångra försäkringsavtalet inom 30 dagar från 

det att du fått försäkringshandlingarna (försäkringsbeskedet). Om du ångrar dig måste du meddela Entercard 
Sverige AB inom dessa 30 dagar. 

• Kortinnehavaren kan när som helt under försäkringstiden säga upp försäkringen, kontakta Entercard Sverige 
AB för vidare åtgärd 

Garantifonden 
Europeiska ERV är en filial till det danska försäkringbolaget Europæiske ERV. Danska försäkringsbolag omfattas av den 
danska Garantifonden som skyddar kunder om ett försäkringsbolag skulle gå i konkurs. Garantifonden betalar endast ut 
ersättning till personer som är permanent bosatta i Danmark. Som kund hos Europeiska ERV har du dock samma skydd 
som alla andra kunder har hos försäkringsbolag på den svenska marknaden. 


