
Försäkra det allra viktigaste - dina anställda

En vistelse utomlands innebär en omställning för den anställda 
och dennes familjemedlemmar men även ett ansvar för arbets-
givaren. Att vistas i ett främmande land kan innebära ökad risk 
för till exempel sjukdom, olycksfall eller överfall. Eftersom för-
säkringskassans skydd upphör vid utlandsflytt måste alla som 
flyttar utomlands ha en expatriatförsäkring för att vara säker på 
att få rätt hjälp om något skulle inträffa.

Alla företag, stora som små, har olika behov när det gäller 
försäkringskydd. Behovet styrs av många olika faktorer, bland 
annat i vilka länder man arbetar, hur sjukvården ser ut i det ak-
tuella landet eller om det finns risk för oroligheter och konflikter. 
Vi hjälper dig att hitta en försäkringslösning som passar just ditt 
företags behov och som ger dina anställda trygghet under hela ut-
landsvistelsen. Försäkringens innehåll beskrivs på nästa sida.  

Expatriatförsäkringen i korthet

•	 Läkekostnadsförsäkring ingår alltid.

• Kompletterande tillval med extra trygghet, t.ex. föreby-
gande hälsovård och tandvård.

•	 Riskanpassade premier.

•	 Hemtransport till hemlandet samt stöd och hjälp om
olyckan är framme.

•	 Tillgång till globalt servicenätverk.

•	 Hela familjen försäkras, dygnet runt.

Så hjälper vi våra expatriater

Service och hjälp får man hos våra servicekontor, Euro-
Center, som finns runt om i hela världen. De har skandina-
visktalande personal och samarbetar med bland annat sjukhus, 
psykologer, präster och tolkar. Den försäkrade kan få hjälp med 
allt från rådgivning och skadeanmälan till hänvisning till lokal 
sjukvård, myndigheter, transporter och tolkning. 

Sjukvårdsrådgivning via telefon finns via MediCall, som 
har öppet dygnet runt, året om.

Egen larmcentral med medicinsk expertis som står i beredskap 
24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. 

Säkerhetsinformation direkt i mobilen fås genom resesäker-
hetsappen ERV travel & care. Där får man t.ex. varningar om 
oroligheter, väderförhållanden eller andra händelser som 
kan påverka vistelsen. Appen har även kartor och vägbe-
skrivningar till bl.a. närmaste sjukhus, ambassad eller apotek.

Information om världens länder finns på vår informations-
portal VIP Online. Där kan man bland annat läsa om krigs- 
och högriskområden, vanliga sjukdomar och rekommendera-
de vaccinationer.  Där finns även information om vårdgivare 
inom vårt nätverk.

Enkel skadeanmälan online direkt på erv.se gör att den 
försäkrade kan göra sin skadeanmälan när som helst och 
vart som helst, när det passar helt enkelt. 

Expatriatförsäkring
– Försäkring för utlandsplacerad personal
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Expatriatförsäkringens innehåll

Läkekostnadsskydd
Läkekostnadsskyddet är indelat i två nivåer. Dels för att olika 
företag har olika behov när det gäller sjukdom och rehabilitering, 
och dels för att ni själva ska kunna välja vad ni vill ha och slippa 
betala för sånt ni inte behöver. Det finns även ett alternativ för 
kollektivanslutna företag. Tala med er försäkringskontakt för 
mer information om detta alternativ.

Extended Innehåller bland annat skydd vid sjukdom och olycks-
fall, kiropraktik, graviditet, tandbehandlig vid olycksfall, dietist och 
konvalescensstöd.

Premium Samma omfattning som Extended med möjlighet att 
försäkra befintliga sjukdomar samt att själv få välja vårdgivare, 
även inom den privata sjukvården*. Här ingår även till 
exempel resevaccination och profylax.

Tillval
Vi erbjuder ett stort antal tillval som ger möjlighet att skapa det 
mest kompletta försäkringsskyddet för just ditt företag.

• Efterskydd - 1 år

• Hemresa vid nödsituation / Ersättares resa

• Tandbehandling

• Förebyggande hälsovård

• Barnhälsovård

• Invaliditets- och dödsfallsersättning

• Ansvarsskydd och Rättsskydd

• Överfallsskydd vid personskada

• Dagsersättning vid kidnappning

• Trygghetspaket

• Egendomsförsäkring

• Reseskydd med privat avbeställningsskydd

Bra att veta
•	 Försäkringen kan tecknas för enstaka personer såväl som hela

familjer.
•	 För att vi ska kunna göra en bedömning av det allmänna hälso-

tillståndet måste alla som ska omfattas av försäkringen fylla i 
en hälsodeklaration. Skulle det visa sig att den försäkrade har
en konstaterad sjukdom/diagnos som inte omfattas av för-
säkringen kan vi oftast hitta en alternativ lösning. Blanketter
för hälsodeklaration kan laddas ner från erv.se. 

•	 Premium omfattar även vissa konstaterade sjukdomar.

*Inom Europeiska ERVs nätverk

**Undersökning genomförd av Europeiska ERV 2014.

Varför du ska välja en Expatriatförsäkring 
hos Europeiska ERV

ü Läkekostnadsförsäkring ingår alltid

ü Försäkringen gäller dygnet runt, i hela världen

ü Skräddarsytt försäkringsskydd med riskanpassade premier

ü Tillgång till globalt servicenätverk med lokala service-
         kontor och egen larmcentral som har öppet dygnet runt

ü Appen ERV travel & care - resesäkerhet direkt i mobilen

ü Vår skadehantering är en av marknadens mest upp-
                   skattade. Hela 87 % av våra kunder skulle absolut

eller troligen rekommendera Europeiska ERV till andra** 

ü Snabb och enkel skadeanmälan online på erv.se

Kontakt
Vi hjälper dig att hitta en försäkringslösning som passar just ditt 
företags behov. Ring oss 0770-457 970  eller skicka ett mail till 
corporate@erv.se. På vår hemsida erv.se kan du läsa mer om vår 
service och våra försäkringar samt hitta kompletta villkor. 
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