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Trygg på tjänsteresan – en självklarhet
Med vår tjänstereseförsäkring får du ett heltäckande skydd som täcker alla typer 
av resor, oavsett hur du reser eller om du reser i närområdet, inom Sverige eller 
utomlands. Att ha en försäkring som skyddar vid oförutsedda händelser under 
tjänsteresor kan göra hela skillnaden. Hos oss får du en helhetslösning med både 
försäkring och service och som kan anpassas efter just dina behov. 

Vi tar hand om dig
Om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka hjälper vi dig. Du får hjälp, stöd och 
ersättning för dina utlägg. Om det skulle behövas ordnar vi med ledsagning eller 
hemtransport, har ett krisberedskapsteam redo samt ordnar med kristerapi. Vår 
larmcentral har öppet dygnet runt, året om och står alltid beredd att hjälpa dig. En 
trygghet var du än befinner dig, oavsett vad som har hänt.

Bagageskydd
Blir ditt bagage skadat, försenat eller förlorat under tjänsteresan får du ersätt-
ning för dina kostnader. Samma sak gäller om du skulle bli bestulen. 

Kom ikapp resan
Blir du försenad och missar ditt flyg eller tåg på utresa, rundresa eller hemresa 
ersätter vi kostnaden för nya biljetter samt övriga merkostnader. 

Enkel skadeanmälan online
Hos oss kan du snabbt och enkelt göra en skadeanmälan direkt online på erv.se, 
lättillgängligt och utan onödigt pappersarbete. Behöver du hjälp eller har frågor 
finns vår skadeavdelning där för dig.

Tjänstereseförsäkring 
– trygghet och säkerhet på tjänsteresan

Tjänstereseförsäkring

Grundskydd

 �Sjukdom och olycksfall

  Invaliditets- och dödsfalls  ersättning

  Krisberedskap och kristerapi

  Bagageskydd och bagageförsening

 �Ansvarsskydd

  Rättsskydd

 Överfallsskydd vid personskada

 Hemtransport

Ledsagning/Närståendes resa

Försening allmänt färdmedel

Missad avresa/anslutning

Tillval

Avbeställningsskydd

 Semester365

 Trygghetspaket och GlobalSOS

Trygghet på vägen

 Reseavbrott/Ersättares resa

 Självriskskydd

Självriskeliminering



Europeiska ERV
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista

Telefon : +46 0770-457 970
Email : corporate@erv.se
www.erv.se

Tillval
Ibland behöver man ett bredare skydd för sina tjänsteresor. Därför er-
bjuder vi även ett antal tillval som ger dig extra skydd, hjälp och ersätt-
ning om något skulle inträffa. Med våra tillval kan du skräddarsy ditt för-
säkringsskydd helt efter dina egna behov och önskemål. 

Trygghetspaketet ger ersättning vid mer extrema situationer som kap-
ning, gisslantagning, kidnappning och evakuering från högriskområde.  
Om du rapporteras saknad finns även ersättning för eftersökning och 
räddning. Du får även ersättning för merkostnader vid karantän, natur-
katastrofer och myndighetsavspärrningar.

GlobalSOS ger obegränsad tillgång till säkerhetsrådgivning och assis-
tans via telefon, dygnet runt, året om. Kan endast tecknas i kombination 
med Trygghetspaketet.

Trygghet på vägen ger utökat skydd om något händer med bilen under 
tjänsteresan. Omfattar ersättning för bärgning, hyrbil alt resekostnader 
samt eventuell hotellövernattning.  

Reseavbrott/Ersättares resa hjälper om du eller en nära anhörig blir 
sjuk under din tjänsteresa och du måste ersättas av annan person alter-
nativt åka hem.  

Självriskskydd gäller om något händer i din bostad medan du är borta 
eller om något händer med din privata bil under själva tjänsteresan. 

Självriskeliminering hyrbil hjälper om något händer med hyrbilen under 
tjänsteresan. 

Avbeställningsskydd gäller om du måste avboka ett evenemang p.g.a. 
sjukdom eller olycka eller om något annat oförutsett inträffar. Skyddet om-
fattar även icke ombokningsbara biljetter.

Semester365 är en årsreseförsäkring som kan erbjudas till anställda. 
Den omfattar alla privata semesterresor under ett helt år och fungerar 
som ett  komplement till hemförsäkringen. Knyts till den anställda som pri-
vatperson och belastar inte företaget, vare sig skatte- eller premiemässigt.

Vi ger dig trygghet och service, både lokalt och globalt
Egna servicekontor runt om i världen och egen larmcentral
Europeiska ERV har egna servicekontor, Euro-Centers, runt om i världen.
Där finns skandinavisktalande personal med lokalkännedom och medicinsk 
expertis. Du får hjälp med allt från skadeanmälan och rådgivning till rekom-
mendation av sjukhus. I vårt servicenätverk ingår även vår egen dygnet 
runt-öppna sjukvårdsupplysning, MediCall. 

Om det uppstår en akutsituation har vi en egen larmcentral, öppen dygnet 
runt som hjälper dig oavsett var i världen du befinner dig. 

Resesäkerhet i din mobil med vår app ERV travel & care
Alla med en tjänstereseförsäkring hos Europeiska ERV har tillgång till vår 
resesäkerhetsapp ERV travel & care helt kostnadsfritt. Där får du uppda-
terad information i realtid om resesäkerhet och om händelser som kan på-
verka ditt resande samt kartor och vägbeskrivningar till bl.a. närmaste  sjuk-
hus, ambassad och polis. Informationen baseras på i vilket land du befinner dig.
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Varför Europeiska ERV?

Vi erbjuder en helhetslösning med försäk-
ring, tillägg och service före, under och efter 
tjänsteresan.

 ¡  Ett heltäckande försäkringsskydd för alla 
typer av tjänsteresor, inom Sverige och 
utomlands. Gäller även för resor tlll de flesta 
högriskområdena.

 ¡ Ersättning vid stöld, försenat eller förlorat  
     bagage och hjälp att komma ikapp vid för- 
     seningar.

 ¡  Trygghet på vägen, skyddet för alla som 
reser med bil. 

 ¡ Trygghetspaket som ger hjälp och ersätt- 
     ning vid t ex evakuering, eftersökning,      
     räddning och gisslantagning.

 ¡  Eget assistansbolag öppet dygnet runt 
som tar hand om dig om du blir allvarligt 
sjuk eller skadad

 ¡  Smidig och enkel skadehantering utan 
krångel.


