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Europeiska ERV
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista

Tel: 0770-456 900
Email : info@erv.se
www.erv.se

Tänk dig att du har bokat en härlig semester för hela familjen, 
kanske kombinerad med en konsert eller ett sportevenemang. Så 
händer det som inte får hända. Innan avresa får ni inbrott i hemmet 
eller så blir någon i familjen akut sjuk och du måste avboka resan 
som du har lagt mycket pengar på. 

Med vårt Avbeställningsskydd är du steget före. Du behöver inte 
oroa dig för en ekonomisk förlust utan får pengar tillbaka om något 
plötsligt och oväntat händer som gör att du inte kan genomföra 
resan eller besöka evenemanget. 

Det spelar ingen roll om det är en sol- och badresa till Thailand, 
fotbollsresa till Manchester eller en weekendresa till Paris. Du kan 
försäkra både resa, boende och evenemang oavsett vart i världen 
du ska åka.

Vårt Avbeställningsskydd omfattar också andra plötsliga och 
oväntade händelser som kan inträffa innan resan som gör att du 
måste avboka. Det kan vara på grund av att:

•   du eller en medförsäkrad har diagnostiserats med covid-19. 
Gäller nyteckning fr.o.m. 2/11-2020.

•   en i närmaste familjen blir akut sjuk. Gäller även vid diagnos 
covid-19. Gäller nyteckning fr.o.m. 2/11-2020.

•  det huvudsakliga syftet med din resa blir förstört, t.ex. en stukad 
handled innan golfresan

•   något händer i din bostad, t ex inbrott, vattenskada eller brand

•   du blir uppsagd från jobbet

Avbeställningsskydd
- Var steget före, få pengar tillbaka om något händer!

DÄRFÖR SKA DU KÖPA VÅRT 
AVBESTÄLLNINGSSKYDD

n  Nu kan du även avboka om du har konstaterad 
covid-19

n  Prisvärd - Kostar bara 7 % av det belopp du vill 
försäkra.**

n  Ingen självrisk

n  Du väljer själv om du vill försäkra hela resan eller 
bara delar av resan t.ex. flyget, boendet eller  
evenemanget.

n  Om en i sällskapet måste avboka p.g.a. en plötslig  
och oförutsedd händelse, kan även övriga 
medförsäkrade välja att boka av sin resa och få 
sitt försäkrade belopp tillbaka. Max 200 000 SEK.

PRISEXEMPEL Försäkrat 
belopp

Du betalar

Färdbiljetter 3 500 SEK 245 SEK

Färdbiljetter  
och boende

15 000 SEK 1 050 SEK

Färdbiljetter, 
boende och 
evenemangsbiljetter

35 000 SEK 2 450 SEK

* * På erv.se kan du direkt försäkra upp till 200 000 SEK. Vill du försäkra  
ett högre belopp kontaktar du vår kundservice. Lägsta pris att 
betala är 41 SEK, vilket motsvarar ett försäkrat belopp på 583 SEK.



VAD KAN HÄNDA 

Golfresa till Portugal 

Karin och hennes tjejgäng hade bokat en golfresa till Portugal. 
De hade sparat länge till resan och såg verkligen fram emot att 
få spela mycket golf och sänka sina handikapp. Några dagar innan 
resan råkar en av väninnorna ut för en olycka och bryter handleden. 
De bestämmer sig för att avboka resan eftersom alla inte kunde 
åka med.

Ersättning

Som tur var hade de köpt Avbeställningsskydd gemensamt för 
hela golfresan. De fick tillbaka det försäkrade beloppet, efter som 
syftet med deras planerade golfresa blev förstört. De bokade om 
hela resan till ett senare tillfälle.

Vattenskada i huset 

Anders överraskade sin familj med en härlig semesterresa till 
Mallorca. Dagen innan de ska åka är oturen framme och ett rör i 
källaren springer läck och vattenfyller hela källaren. De har inget 
annat val än att avboka resan eftersom de måste stanna hemma 
och ordna upp allt som vattenskadan har orsakat.

Ersättning

Eftersom Anders hade köpt Avbeställningsskydd för hela 
familjen fick de tillbaka det försäkrade beloppet. Familjen köpte 
en ny resa och kunde åka till Mallorca vid ett senare tillfälle.

Hur tecknar jag försäkringen 

Teckna försäkringen dygnet runt på erv.se. Vill du försäkra ett 
belopp över 200 000 SEK, kontakta oss på mejl eller telefon så 
hjälper vi dig till bästa lösningen. 

Viktigt att veta

•   Avbokningsorsaken ska kunna styrkas med intyg från läkare, 
polis eller annan opartisk person. 

•   Försäkringen ska tecknas senast två dagar efter betalning av 
handpenningen eller resans/evenemangets fulla pris, i de fall 
handpenning inte betalas. Om denna tid har passerat, kontakta 
vår kundservice.

•   Du tecknar 1 försäkring per resetillfälle.

•   Avbeställningsskyddet i betal- och kreditkort kan ha begränsningar 
för vilka som omfattas. Vårt Avbeställningsskydd kan tecknas 
även om de som reser ihop inte är skrivna på samma adress.

•   Kontakt med intygsgivaren ska ha tagits innan resan/
evenemanget skulle ha påbörjats.

•   Vid gruppresa är, om inte annat avtalats med Europeiska 
ERV, det högsta sammanlagda ersättningsbeloppet 200 000 
SEK, om flera försäkrade avbokar på grund av en och samma 
skadehändelse.

VARFÖR EUROPEISKA ERV 

1 Vi erbjuder kundanpassade försäkringar 
för ett tryggt resande.

2 Smidig och enkel skadeanmälan online 
på erv.se.

3  Vår kundservice är en av marknadens 
mest uppskattade. Hela 84,5 % av våra 
kunder skulle rekommendera Europeiska 
ERV till andra.   
(Källa: Undersökning genomförd 2017 av 
Europeiska ERV.)

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att 
kontakta oss. 

           0770-457 971
 
            info@erv.se


