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Europeiska ERV
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista

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

Att resa handlar om frihet att själv få välja vart man ska åka och vad man 
ska göra. Med våra ”Paketera själv-försäkringar” får du möjlighet att skapa 
en försäkring helt utifrån dina egna önskemål och behov. 

Reseförsäkring Plus har ett grundskydd som kompletterar reseskyddet i 
din hemförsäkring. Grundskyddet kombineras sedan med ett antal tillval 
vilket ger dig rätt reseskydd anpassat för just din resa. Med en reseförsäk-
ring från Europeiska ERV kan du tryggt luta dig tillbaka och njuta av din 
resa – vi är med dig hela vägen.

Så hjälper försäkringen dig

Grundskyddet innehåller bland annat:

Missad avresa – Kom ikapp din resa om något plötsligt och oförutsett händer 
som gör att du missar din avresa eller anslutning med t.ex. tåg eller flyg.

Förstörd semester – Ersättning för förstörda semesterdagar om något 
händer som grusar dina semesterplaner, t.ex. öroninflammation på sol- 
och badresan. Observera att ett läkarintyg som styrker detta krävs.

Ny resa* – Blir du sjuk eller råkar ut för en olycka och blir sängliggande på 
sjukhus mer än halva resan, kan du och två medresenärer eller hela familjen 
få en helt ny resa. OBS! Läkarintyg som styrker att vila på rummet  
ordinerats alt. att du/familjemedlem/medresenär lagts in på sjukhus krävs.

Självriskskydd – Självriskersättning om något händer med din bil/bostad 
medan du är bortrest. Och hyr du t.ex. bil, moped eller husbil på semestern 
ersätter vi självrisken eller skadekostnaden om något händer.

Försening – Ersättning om du blir mer än tre timmar försenad på ut- eller 
hemresan. Gäller även försenat bagage på utresan, då utan karenstid. 

Evakuering – Skulle du befinna dig någonstans där det inträffar en natur-
katastrof eller terrorhandling hjälper vi dig till en säkrare plats.

Reseförsäkring Plus
- Tryggt och säkert resande i hela världen

Prisexempel 
Grundskydd

från 161 SEK - Resa, 3 dagar

från 276 SEK - Resa, 7 dagar

Prisexemplen gäller för en person, 36 år, för resa inom 
Europa. Priset justeras bl.a. utifrån resmål, reslängd, ålder, 
tillval och gäller fr.o.m. 15 april 2023.
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Du kan läsa mer om vad tillvalen omfattar på sid 2.

VÅRA TILLVAL 

Förstärk ditt grundskydd med olika tillval så 
att försäkringen passar dina specifika behov. 

 SJUKDOM OCH OLYCKSFALL

 BAGAGESKYDD

 SPORTUTRUSTNING

OM DU SAKNAR HEMFÖRSÄKRING

Då bör du teckna tillvalet Sjukdom och olycks-
fall, då ersätts bl.a. läkekostnader, mediciner 
och hemtransport. Om din resa är längre än 
45 dagar läggs detta tillval på automatiskt.

* Gäller endast för resor upp till 30 dagar, vid längre resor lämnas istället en schablonersättning   
   per dag.



• Grundskyddet är ett komplement till reseskyddet i din 
hemförsäkring.

• Tillvalet Sjukdom och olycksfall kan tecknas med eller 
utan självrisk. Tillvalet läggs på automatiskt om resan är 
längre än 45 dagar.

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

• 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.

Viktigt att veta

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

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

• Kom ihåg att din skadehändelse ska kunna styrkas med 
intyg.

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

Innehåll
Reseförsäkring Plus, Bas och Ung

Grundskydd Plus Bas Ung

Missad avresa/anslutningsflyg ü ü ü

Bagageförsening ü ü ü

Evakuering vid terrordåd/naturkatastrof ü ü ü

Kristerapi ü ü ü

Eftersökning och räddning ü ü ü

Ansvars-, rätts- och överfallsskydd ü ü ü

Personförsening ü ü —

Självriskskydd (hem-/bilförsäkring) ü ü —

Självriskeliminering (hyrt fordon under resan) ü ü —

Självriskskydd - Sjukdom/olycka (hemförsäkring) ü ü —

Reseavbrott ü — —

Förstörd semester - Ny resa/ersättning per dag
För resor upp till 30 dagar ü — —

Förstörd semester - Schablonersättning per dag
För resor längre än 30 dagar ü — —

Oförutsedd händelse - Semesterboende ü — —

Olycksfall - Invaliditet och dödsfall ü — —

Möjliga tiIlval

Sjukdom  och olycksfall § § §
Bagageskydd - Förlust av ägodelar § § §
Sportutrustning § § §

ü Ingår —   Ingår ej § Möjliga tillval

SKRÄDDARSY MED EGNA TILLVAL – 
FLEXIBELT OCH ENKELT 

Sjukdom och olycksfall
Ersätter bland annat sjukvårdskostnader, 
mediciner och hemtransport.

Bagageskydd
Skydd för dina privata ägodelar vid stöld, 
förlust eller skada.

Sportutrustning
Skyddar din utrustning vid stöld, förlust 
eller skada. Rekommenderas till dig som 
t.ex. ska åka på en skid- eller golfresa.

Kontakta oss

  0770-457 971  info@erv.se

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. 
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