
TILLVAL

Olycksfall - Invaliditet och dödsfall

Vid invaliditet p.g.a. olycksfall* 

Medicinsk invaliditet Valt försäkringsbelopp

Ekonomisk invaliditet* Valt försäkringsbelopp

Ärr (enligt Trafikskadenämndens tabell) 200 000

Resekostnader mellan hem och arbetsplats 10 000

Hjälpmedelskostnader 50 000

Träning och omskolning 60 000

Tekniska förändringar av miljö 60 000

Koma                                                        5 000/vecka, dock högst 100 000 

Från 75 år, hälften av det valda försäkringsbeloppet.

*Från 60 år lämnas endast ersättning för medicinsk invaliditet. 

Vid dödsfall p.g.a. olycksfall
Dödsfall p.g.a olycksfall*                                          Valt försäkringsbelopp 

Från 75 år, hälften av det valda försäkringsbeloppet. För medföljande 
barn under 18 år är dödsfallsbeloppet 50 000 SEK. 

Sjukdom - dödsfall och invaliditet

Invaliditet p.g.a. sjukdom och smitta  
Invaliditetsersättning vid sjukdom/smitta* Valt försäkringsbelopp

*Från 75 år, hälften av det valda försäkringsbeloppet. 

Dödsfall p.g.a. sjukdom och smitta
Dödsfallsersättning vid sjukdom och smitta* Valt försäkringsbelopp

*För försäkrad som fyllt 55 år gäller andra belopp. 

Försening av allmänt färdmedel, Missad avresa/anslutning 

Vid utresa, rundresa och hemresa

-Ny färdbiljett Nödvändiga och  
 skäliga kostnader

- Boende eller liknande, måltider, lokala 2 000/försäkrad och dag,
transporter, toalettartiklar och kläder dock högst 10 000/försäkrad

Bagageförsening

Nödvändiga och skäliga kostnader för  
kläder och hygienartiklar

Bagageförsening utresa, ingen karenstid 6 000 
 varav väska högst 700

Bagageförsening utresa,över 24 timmar Valt försäkringsbelopp

Bagageförsening hemresa 2 000/försäkrad

Bagageskydd

Personlig lösegendom samt  Valt försäkringsbelopp 
företagets egendom

Pengar (gångbara mynt och sedlar) 5 000

Resehandlingar 30 000

Merkostnader för spärrning av konto- /  
bank- och kreditkort 5 000

Merkostnader för nya nycklar till motordrivet 
fordon / försäkrades bostad 10 000

Reseavbrott

Merkostnader för hemresa Nödvändiga och 
pga nödsituation skäliga kostnader

Returresa till platsen där din tjänsteresa avbröts, Nödvändiga och 
samt efterföljande hemresa skäliga kostnader

Outnyttjade resekostnader 50 000

Ersättares resa

Om den försäkrade måste ersättas av annan person Nödvändiga och

Ersättares transportkostnader skäliga kostnader 
  
Återbetalning av outnyttjade resekostnader 50 000

Självriskskydd

Hem-/villahem/bilförsäkring/försäkring 15 000/skadetillfälle 
för hyrt fordon* 
(*självriskskyddet gäller även feltankning) 

Självriskeliminering för hyrt fordon

Självrisken eller reparationskostnad 25 000/skadetillfälle

Sjukdom och olycksfall m m

Högsta ersättningsbelopp för hela momentet 2 000 000/försäkrad

 och resa

Sjukvårds- och tandbehandlingskostnader  
-  vid olycksfall under längst 3 år  
-  vid akut sjukdom under längst 1 år 

Ordinerade mediciner

Sjuktransport till närmast lämpliga vårdinrättning

Överflyttning till närmaste vårdinrättning vid behandlingssvikt

Extrakostnader vid sjukhusvistelse utomlands 219 000  
(högst 600 SEK/dag)

Graviditet och förlossning, vid oväntade  
komplikationer, t.o.m. vecka 35+6

Psykolog och psykiater vid akut psykisk kris 25 000

Lokala resekostnader i samband med vård

Merkostnader för mat och boende (under längst 60 dagar)

Konvalescensersättning  
(Vid minst 30 dagars hel sjukskrivning 
2 000 SEK / mån under längst 6 månader) 12 000

Sjukgymnastik, akupunktur, naprapati eller kiropraktik 15 000

Medicinsk felbehandling 1 000 000

Hemtransport

Merkostnader vid hemtransport Nödvändiga och 

Kremering och/eller begravning på plats skäliga kostnader

Försäkringsöversikt

Resa till krigsområde - tilläggsförsäkring
Gäller fr o m 1 juni 2020
Försäkringsnummer

Omfattning med högsta försäkringsbelopp per person och skada (SEK)

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



KORTFATTAT OM VILLKOREN

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för den här försäkringen är Europæiske Rejseforsikring 
A/S, CVR-nr 62940514, genom Europeiska ERV Filial (kallad Europeiska 
ERV). 
Tillsynsmyndighet är danska Finanstilsynet. 

För vem och när gäller försäkringen?
Försäkringen kan tecknas som tilläggsförsäkring av företag eller organisa-
tion med säte inom EU/EES, som har tecknat en tjänstereseförsäkring på 
årsbasis hos Europeiska ERV. Du ska vara folkbokförd i EU/EES och omfattas 
av offentlig eller privat sjukförsäkring om inte annat avtalats och framgår 
av försäkringsbrevet. Försäkringen gäller under tjänsteresa till krigsområ-
den. Försäkringsperioden framgår av försäkringsbrevet. För säkringen gäller 
endast om premien betalas i tid enligt utsänd faktura. Resan anses påbörjad 
när du lämnar bostaden, arbetsplat sen eller annan plats för att påbörja din 
resa och upphör i och med återkomsten till någon av dessa platser.

För försäkringen gäller Europeiska ERVs villkor för  tilläggsförsäkring Resa 
till krigsområde 1 juni 2020. Villkoren kan beställas från Europeiska ERV el-
ler hämtas på www.erv.se. Observera att endast de försäkringsavsnitt som  
anges i försäkringsbrevet gäller för din försäkring.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

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.

Hemtransport
Vid allvarliga händelser ingår hemtransport. Europeiska ERV Alarm ska 
alltid kontaktas innan hemtransport. 

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 in-
bokad avgång, Kostnaderna ska styrkas med förseningsintyg från trans-
portören där förseningens längd framgår samt originalkvitton på utlägg.

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.

Särskilda överenskommelser
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.
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Europeiska ERV Filial
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista

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

Org.nr : 516410-9208

Vid behov av akut assistans

Europeiska ERV Alarm 
Tel +46 0770-456 920

Öppet dygnet runt, året om.


