Semesterboende
- Ett omfattande skydd när du hyr ditt semesterboende
En försäkring som gäller både före och under din semester
I en och samma försäkring får du ett grundskydd som ersätter dina avbokningskostnader, förstörda semesterdagar och om något skulle gå sönder i ditt hyrda
boende. Du kan dessutom välja olika tillval så att du får ett skydd som passar
just dig och din semester. Semesterboende är helt enkelt en försäkring som
räcker lite längre.

Grundskyddet innehåller bland annat:
Pengar tillbaka om du inte kommer iväg på din resa – Vi ersätter dig om
du, någon i ditt resesällskap eller en nära anhörig blir akut sjuk eller om något händer i din bostad t.ex. inbrott så att du tvingas avboka boendet.
Om någon blir sjuk under resan – Om du eller någon du reser tillsammans
med blir akut sjuk och måste avbryta resan kan ni få tillbaka bokningskostnaden för de dagar som återstår av hyresperioden.
Om något råkar gå sönder – Om du skulle ha sönder något i bostaden
under hyresperioden och blir ersättningsskyldig ersätter vi den kostnaden.
Gäller t.ex. TV, möbler, husgeråd eller sanitetsporslin.

Fördelar med Semesterboende:
¡ En försäkring som gäller både före och under din semester
¡ Kan tecknas för olika typer av semesterboende t.ex. sommarstuga,
lägenhet via Airbnb, stationär husbil/husvagn på campingplats och fjällstuga
¡ Kan tecknas både inom Sverige och i övriga EU/EES-länder
¡ Kan tecknas för ända upp till 20 personer

Europeiska ERV
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
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E-mail: info@erv.se
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Våra tillval:
Avbeställningsskydd för
evenemang
Gäller för biljetter som du köpt till
ett evenemang i samband med att
du bokade ditt semesterboende.
Katt- och hundförsäkring
Ersätter veterinärkostnader om
din hund eller katt blir akut sjuk
eller råkar ut för en olycka.
Trygghet på vägen
Om t.ex. bilen går sönder eller om
du råkar köra av vägen kan du bl.a.
få ersättning för bilbärgningskostnader eller hyrbil.
Sport- och fritidsutrustning
Skyddar din utrustning (golf- och
skidutrustning, surfbräda, cykel
m.m.) vid stöld, förlust eller skada.
Pris och mer information hittar du på nästa sida.

Det här omfattar Semesterboende

Semesterboende

Försäkringen ersätter
(högsta ersättningsbelopp i SEK)

Antal personer
Grundskydd
Priset baseras på försäkrat belopp

Självrisk

Pris
(SEK)

(SEK)

Maximalt 20

Enkel skadeanmälan när det
passar dig
Gör din anmälan direkt på vår hemsida erv.se

7,4 %

Avbeställningsskydd för
semesterboende (före utresan)

Försäkrat belopp

Förstörd semester

2 500/person, 5 000/försäkring

Hemutrustning i hyrt boende

75 000

(t.ex. TV, möbler, sanitetsporslin)

Kontakta oss
0770-457971

info@erv.se

500/skada

Möjliga tillval
Avbeställningskydd för evenemang

99

2 500/person, 5 000/försäkring

Katt- och hundförsäkring

189

Veterinär: 3 500/försäkring
Djursjukhus: 7 000/försäkring

Sport- och fritidsutrustning

79

3 000/person, 10 000/försäkring

Trygghet på vägen

99

n Vägassistans eller bogsering
n Hyrbil - högst 3 dagar
n Resa med allmänt transportmedel
n Mat och boende - högst 2 dagar

500/skada

1 500/försäkring
1 000/dag/försäkring eller
2 000/person, 6 000/grupp eller
1 000 /person, 6 000/grupp

•

Försäkringens skydd är kopplat till ditt semesterboende
och gäller för den tid du har tecknat försäkringen.

•

För att teckna försäkringen ska du ha fyllt 18 år och vara
stadigvarande bosatt i Sverige eller Norge. Medförsäkrad
kan vara stadigvarande bosatt inom EU/EES.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisförändringar.

•

Försäkringen ska tecknas senast två (2) dagar efter det
att handpenning eller hela betalningen är gjort för boendet. Om denna tid har passerat, kontakta vår kundservice.

•

Kom ihåg att din skadehändelse ska kunna styrkas med
intyg.

•

Fullständiga villkor och produktinformation hittar du på vår
hemsida erv.se.
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Viktigt att veta

