Backpacker
- Reseförsäkring för backpackers upp till och med 35 år

Så hjälper försäkringen dig
Innehåller bland annat:
Missad avresa – Kom ikapp din resa om något plötsligt och oförutsett händer
som gör att du missar din avresa eller anslutningsflyg.
Bagageförsening – Om ditt bagage blir försenat på utresan kan du göra dina
inköp direkt och sedan få ersättning för dina utlägg så att du kan använda din
reskassa som planerat.
Sjukdom och olycksfall – Vi hjälper dig om olyckan är framme. Bland annat
ersätter vi sjukvårdskostnader, mediciner och hemtransport.
Evakuering – Skulle du befinna dig någonstans där det inträffar en naturkatastrof eller terrorhandling hjälper vi dig till en säkrare plats.

Europeiska ERV
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista

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

Fördelar med Backpacker
n Prisvärd försäkring med bra grundskydd.
n Kan tecknas även om du inte har
någon hemförsäkring med reseskydd
eller när skyddet i hemförsäkringen
slutar gälla.
n Du kan utföra vissa äventyrliga
sporter under resan

Prisexempel - Backpacker
från

1 145 SEK - Resa, 3 månader - Europa

från

1 687 SEK - Resa, 3 månader - Världen

(exkl. USA)

Prisexemplen gäller för en person under 35 år. Priset
justeras bl.a. utifrån resmål, reslängd, ålder och gäller
fr.o.m. 1 januari 2021.
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Om du ska backpacka och planerar att vara borta mer än 2 veckor
rekommenderar vi Backpacker. Den har ett bra grundläggande skydd till
ett lågt pris och gäller även om du planerar att ströjobba under resan.

Innehåll
Backpacker
Sjukdom och olycksfall

ü

Missad avresa/anslutningsflyg

ü

Bagageförsening

ü

Evakuering vid terrordåd/naturkatastrof

ü

Kristerapi

ü

Eftersökning och räddning

ü

Ansvars-, rätts- och överfallsskydd

ü

Hjälp dygnet runt
Europeiska ERV Alarm
Om det uppstår en nödsituation är vår larmcentral
öppen dygnet runt, året om. Du får hjälp oavsett var i
världen du befinner dig. Telefon: + 46 770-456 920.

Enkel skadeanmälan när det passar dig
Gör din anmälan direkt på vår hemsida erv.se.
Kontakta oss
0770-457 971		

info@erv.se

•

Backpacker kan tecknas från dag 1 eller efter det att
reseskyddet i hemförsäkringen gått ut.

•

Kan endast tecknas om reslängden är minst 14 dagar.

•

Kan tecknas för resor i hela världen i upp till ett år med
möjlighet till förlängning.

•

•

För att teckna försäkringen ska du vara stadigvarande
bosatt i Sverige eller Norge och inskriven i nordisk allmän
försäkringskassa.

•

Försäkringen gäller dock inte vid resa till område som
Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder
från att besöka eller vistas i. Läs mer på www.erv.se.

Kom ihåg att ta med dig EU-kortet (Europeiska sjukförsäkringskortet) om du reser inom Europa. Beställ kortet
på forsakringskassan.se.

•

Kom ihåg att din skadehändelse ska kunna styrkas med
intyg.

•

Åldersgränsen för att teckna Backpacker är t.o.m. 35 år.

•

•

Vid sjukdom eller olycksfall är det en självrisk på 1 000
SEK/skada.

Fullständiga villkor och produktfaktablad hittar du på vår
hemsida erv.se.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisförändringar.

Viktigt att veta

