Fr.o.m. 1 oktober 2016

Reseförsäkring Student
Passar dig som ska utomlands och:
Studera
Praktisera
Utföra examensarbete

UPPLEV DITT LIVS ÄVENTYR MED OSS

SÅ HJÄLPER RESEFÖRSÄKRING STUDENT DIG

Du är kanske på väg ut på ditt livs äventyr utomlands, det
kan vara studier, praktik och au pair arbete. Men innan du åker
iväg, kom ihåg att försäkra dig för det är kostsamt att vara
oförsäkrad.

Om du blir sjuk
Vi hjälper dig till rätt sjukhus, ersätter dig för dina sjukvårdskostnader och hemtransport. Vi ser också till att en nära
anhörig kommer till dig om du till exempel blir allvarligt sjuk och
blir inlagd på sjukhus.

Sjukvården utomlands är dyr och ett ambulansflyg hem till
Sverige kan kosta upp till en miljon kronor. Är du oförsäkrad
får du stå för kostnaderna själv.
Vår Reseförsäkring Student ersätter sådana kostnader så
att du kan använda din res- och studiekassa som planerat.
Vi vill att du ska känna dig 100 % trygg när du är på ditt livs
äventyr och får den hjälp du behöver om oturen är framme.

Prisexempel
Pris per person i SEK
Grundpris första 30 dagarna
Dag 31 - 365 (pris per dag)

Europa

Övriga
världen

USA

520 SEK

775 SEK

1 190 SEK

17 SEK

24 SEK

35 SEK

Priserna gäller fr.o.m. 1 oktober 2016.
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Dina saker är försäkrade
Om oturen är framme och du blir bestulen t.ex. på din plånbok
eller dator ersätter vi dig.
Om något händer hemma
Vi tar hand om dina resekostnader om du måste åka hem i förtid, t.ex. om något allvarligt händer med en anhörig hemma.
Din kursavgift
Om du måste avbryta dina studier i förtid p.g.a. att du blir sjuk
eller råkar ut för en olycka ersätter vi dig för den del av din
kursavgift som du inte har kunnat utnyttja.
Ingen självrisk
Försäkringen gäller helt utan självrisk, förutom på rättsskyddet.
Om något händer under resan
Om du råkar ut för något kan du kan enkelt och smidigt anmäla händelsen direkt på erv.se. Du kan även kontakta något av
våra servicekontor, Euro-Centers, som finns runt om i världen,
eller vår larmcentral Europeiska ERV Alarm som har öppet
dygnet runt, året om. Kontaktuppgifter till servicekontor och
larmcentral hittar du på nästa sida.
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Vårt globala nätverk - trygghet över hela världen

Det här ersätter Reseförsäkring Student
Innehåll och högsta ersättningsbelopp

Vid allvarlig sjukdom eller olycksfall kontaktar du
Europeiska ERV Alarm på: +46 (0) 770-456 920.
De har öppet dygnet runt, året om.

Sjukdom och olycksfall
Vårdkostnad vid akut sjukdom och olycksfall
Akut tandbehandling
Resor i samband med sjukvård
Hemresa/hemtransport
Merkostnader för kost och logi
Anhörigas resa till svårt sjuk eller avliden
Hemtransport av avliden
Begravning på plats

Nödvändiga och skäliga kostnader
5 000
Nödvändiga och skäliga kostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
25 000

Om du har frågor eller behöver hjälp som inte är akut
vänder du dig till något av våra Euro-Centers. De har
skandinavisktalande personal som samarbetar med läkare, sjukvårdspersonal, sjukhus m.m. Kontaktuppgifter
hittar du på www.euro-center.com.

Graviditet
Löpande kontroller under graviditeten och kostnader
för förlossning som godkänts på förhand

Nödvändiga och skäliga kostnader

Olycksfall
Invaliditetsersättning vid olycksfall
Dödsfallsersättning vid olycksfall

400 000
25 000

Reseavbrott
Merutgifter för hemresa och återresa
Återbetalning av outnyttjad kursavgift/resekostnad

25 000
Resans pris/dag,
dock högst 50 000

Bagageskydd
Kontanter
Färdbiljetter och resehandlingar
Personlig lösegendom t.ex. dator m.m.
Kostnader för t.ex. spärrning av bank/kreditkort

4 000, dock högst 5 000/familj
10 000
40 000
2 000

Kom ikapp resan/missad avresa
Merkostnader för att komma ikapp resan

25 000

VARFÖR EUROPEISKA ERV

Försening
Allmänt färdmedel (mer än 4 tim vid utresa från Sverige)
Bagageförsening vid utresa (mer än 8 tim från Sverige)

500
1 000

Ansvarskydd
Privatansansvar
Person- och/eller sakskada vid tjänsteutövning (au pair)

10 000 000
1 000 000

Rättskydd (självrisk 20 %/skada)
Ombud- och rättegångskostnader vid en eventuell tvist

250 000
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Vi erbjuder en förmånlig försäkring med generösa villkor
och ersättningsbelopp för dig som ska studera utomlands.
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Smidig och enkel skadeanmälan online på erv.se.
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Vår skadehantering är en av marknadens mest uppskattade. Hela 87 % av våra kunder skulle absolut
eller troligen rekommendera Europeiska ERV till andra.
(Källa: Undersökning genomförd 2014 av Europeiska ERV).

Överfallsskydd
Ersättning vid personskada

500 000

Kristerapi
Stöd vid t.ex. rån, inbrott, överfall m.m.

10 000

Merkostnader vid naturkatastrof
P.g.a. förlängd restid och nytt boende

10 000

Förköpsinformation och villkor med en fullständig ersättningstabell hittar du på erv.se. Vi reserverar oss
för eventuella tryckfel och prisförändringar.

Hur tecknar jag försäkringen?
•

Du tecknar försäkringen på erv.se, via vår kundservice eller
via din förmedlare för utlandsstudier.

Värt att veta
•
•
•

Du kan själv teckna försäkringen upp till 1 år. Behöver du
skydd för en längre period kontaktar du oss.
Du kan ha semester upp till 14 dagar i samband med dina
utlandsstudier*.
De flesta skolor utomlands kräver att du kan uppvisa ett försäkringsintyg. På erv.se kan du smidigt och enkelt beställa ett
intyg när du har tecknat och betalat din försäkring.
*Semestern/resan ska vara inom samma geografiska område som försäkringen är
tecknad och betald för.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss
+46 (0) 770-456 971
info@erv.se
chatt på erv.se
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