Försäkringsöversikt

Affärsreseförsäkring
Gäller fr o m 2 maj 2021
Försäkringsnummer

Omfattning med högsta försäkringsbelopp per person och skada (SEK)
Sjukdom och olycksfall m m

Bagageförsening

Sjukvårds- och tandbehandlingskostnader
Nödvändiga och
- vid olycksfall under längst 3 år
skäliga kostnader
- vid akut sjukdom under längst 1 år
Ordinerade mediciner
Sjuktransport till närmast lämpliga vårdinrättning
Överflyttning till närmaste vårdinrättning vid behandlingssvikt
Lokala resekostnader i samband med vård
Merkostnader för mat och boende (under längst 60 dagar)
Graviditet och förlossning vid oväntade komplikationer
Extrakostnader vid sjukhusvistelse utomlands
36 000
(högst 600 SEK/dag)
Psykolog och psykiater vid akut psykisk kris
25 000
Konvalescensersättning
(Vid minst 30 dagars hel sjukskrivning
(2 000 SEK / mån under längst 2 månader)
4 000
Sjukgymnastik, akupunktur, naprapati eller kiropraktik
15 000
Medicinsk felbehandling
1 000 000

Bagageförsening utresa, ingen karenstid

Krisberedskap
Krisberedskap på platsen för händelserna

Nödvändiga och
skäliga kostnader
25 000

Krishjälp för försäkrad/nära anhörig

Hemtransport
Merkostnader vid hemtransport
Kremering och/eller begravning på plats

Nödvändiga och
skäliga kostnader

Ledsagning och närståendes resa till försäkrad
Vid livshotande sjukdom/olycksfall eller dödsfall
-Transport och resekostnader
-Boende, måltider och lokala transporter

Nödvändiga och
skäliga kostnader
2 000/försäkrad och dag

Olycksfall - Invaliditet och dödsfall
Vid invaliditet p.g.a. olycksfall
Medicinsk invaliditet
Hjälpmedelskostnader
Träning och omskolning
Tekniska förändringar av miljö

1 000 000
50 000
60 000
60 000

Från 75 år, hälften av invaliditetsbeloppet angivet i försäkringsbrevet.
Vid dödsfall p.g.a. olycksfall
Vid dödsfall p.g.a olycksfall
1 000 000
Från 75 år, hälften av invaliditetsbeloppet angivet i försäkringsbrevet.
För medföljande barn under 18 år är dödsfallsbeloppet 50 000 SEK.

Försening av allmänt färdmedel, Missad avresa/anslutning
Vid utresa, rundresa och hemresa
-Ny färdbiljett

Nödvändiga och
skäliga kostnader
- Boende eller liknande, måltider, lokala transporter
2 000 SEK totalt
toalettartiklar och kläder
per försäkrad/dag,
dock högst 10 000/försäkrad

Bagageförsening hemresa

3 000
varav väska högst 700 SEK
2 000 SEK/försäkrad

Bagageskydd
Personlig lösegendom samt företagets egendom
varav stölbegärlig egendom 50 % av försäkringsbeloppet
Pengar (gångbara mynt och sedlar)
Resehandlingar
Merkostnader för spärrning av konto- /
bank- och kreditkort
Merkostnader för nya nycklar till motordrivet
fordon / försäkrades bostad

40 000
5 000
30 000
5 000
10 000

Trygghetspaketet
Evakuering
Nödvändiga och
Merkostnader vid evakuering för transport
skäliga kostnader
till hemlandet
Nödvändiga och skäliga merkostnader för mat,
2 000/dag
boende, och lokala transporter/resa till säker plats
ändrat boende
Nödvändiga och skäliga merkostnader för inköp av 6 000/försäkrad
kläder vid evakuering utan medhavt bagage
och resa
Förlängd vistelse p.g.a. karantän eller naturkatastrof
Nödvändiga och skäliga merkostnader för hemresa,
50 000/försäkrad
kost och boende
och resa
Merkostnader vid myndighetsavspärrningar
6 000/försäkrad
och resa
Eftersökning och räddning
För polisiär, civil eller militär eftersökning/
250 000/försäkrad,
räddning vid försvinnande eller fast på en
dock högst 500 000
otillgänglig plats efter olycksfall eller sjukdom
Gisslanersättning
Försäkrad
2 500/dygn för tiden för frihetsberövandet
Psykologisk krishantering efter frigivandet
Försäkringstagaren
Rådgivningskostnader
Ersättares resa
Lönekompensation
Närmast anhörig
Anhörigas resa, mat,boende och inkomstförlust
Krishantering

225 000
50 000
50 000
50 000
250 000
50 000
50 000

Ansvars- och rättsskydd
Ansvarsskydd (privatperson)
-vid personskada
-vid sakskada
Rättsskydd (privatperson)
Självrisk 10 %, dock lägst 2 500 SEK

10 000 000
10 000 000
250 000

Överfallsskydd
Vid personskada

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

1 000 000

KORTFATTAT OM VILLKOREN

skador dokumenteras.

För försäkringen gäller Europeiska ERVs Affärsreseförsäkringsvillkor
2 maj 2021 Villkoren kan beställas från Europeiska ERV eller hämtas på
www.erv.se.
Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk, dock ej för Rättsskydd.
Sjukdom och olycksfall
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader vid akut sjukdom och
olycksfall samt för tillfällig behandling av akuta tandbesvär på resmålet. Se
till att få läkarintyg och kvitton på egna utlägg. Blir du sjuk eller skadas ska
Europeiska ERV Alarm kontaktas.
Godkännande i förhand från Europeiska ERV eller Europeiska ERV Alarm
krävs bl. a. för:
¡ planerad sjukhusinläggning
¡ medicinsk evakuering / hemtransport
¡ vid alla former av behandling som beräknas överstiga 10 000 SEK.

Särskilda överenskommelser
Anmäl resa till krigs- / högriskområde
Planerar du att resa till ett krigs- / högriskområde gäller särskilda villkor och
du måste kontakta oss för ett godkännande innan avresa för att försäkringen
ska gälla. Besök vår hemsida för mer information och anmälan www.erv.se.

Gruppresor
Gruppresor där flera försäkrade deltar ska förhandsanmälas till Europeiska
ERV, om det sammanlagda försäkringsbeloppet för dödsfall överstiger
MSEK 100.
Om du råkar ut för något akut
Vår larmcentral har öppet dygnet runt, och kan vägleda dig i medicinska
frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut
betalningsgarantier. Skadeanmälan görs enkelt online på vår hemsida
www.erv.se.

Hemtransport och ledsagning
Vid allvarliga händelser ingår hemtransport. Europeiska ERV Alarm ska alltid kontaktas innan hemtransport. Du har även rätt att få ledsagning eller
att en närstående tillkallas.

Vid behov av akut assistans

Europeiska ERV Alarm
Tel +46 0770-456 920

Försening allmänt färdmedel, Missad avresa/anslutning
Vid försening av allmänt färdmedel under utresa, rundresa eller hemresa
ersätts nödvändiga och skäliga merkostnader som uppstått på grund av
förseningen. Gäller även om du under din direkta färd från bostaden eller
arbetsplatsen till resans utgångspunkt försenas och därmed missar inbokad avgång, Kostnaderna ska styrkas med förseningsintyg från transportören där förseningens längd framgår samt originalkvitton på utlägg.

Öppet dygnet runt, året om.

Bagageförsening
Vid bagageförsening ersätts nödvändiga och skäliga merkostnader för
resans ändamål t.ex. kläder, hygienartiklar och väska. Kostnaderna ska
styrkas med Property Irregularity Report där förseningens längd framgår
samt originalkvitton på utlägg.
Bagageskydd
Försäkringen gäller för den skada som orsakats plötsligt och oförutsett på
din / arbetsgivarens egendom som medförs på resan för resans ändamål.
Egendomen kan även vara hyrd eller lånad.
Ansvarsskydd och rättsskydd (privatperson)
Försäkringen gäller för dig som privatperson, om du orsakar skada på annan person eller dennes egendom, och du blir ersättningsansvarig eller
skadeståndsskyldig. Om du råkar ut för ansvarsskada eller är i behov av
rättsskydd ska Europeiska ERV omedelbart kontaktas.

Europeiska ERV Filial
Box 1
172 13 Sundbyberg

Besöksadress:
Löfströms allé 6 A
Sundbyberg

Telefon : 0770-457 970
E-post : corporate@erv.se
www.erv.se

Org.nr : 516410-9208

E2 50_0521

Överfallskydd
Försäkringen lämnar ersättning för personskada som du utsatts för genom
misshandel eller annat uppsåtligt våld. Överfall, stöld och rån ska polisanmälas på den ort där skadan inträffade. Vid överfall bör läkare uppsökas och

