Reseförsäkring Student
- För dig som ska studera utomlands
Du är kanske på väg ut på ditt livs äventyr utomlands, det kan vara studier,
praktik och au pair arbete. Men innan du åker iväg, kom ihåg att försäkra
dig för det är kostsamt att vara oförsäkrad.

FÖRDELAR MED STUDENT
Du kan själv teckna försäkringen upp
till 1 år. Behöver du skydd för en längre
period kontaktar du oss.

Sjukvården utomlands är dyr och ett ambulansflyg hem till Sverige kan
kosta upp till en miljon kronor. Är du oförsäkrad får du stå för kostnaderna
själv. Vår Reseförsäkring Student ersätter sådana kostnader så att du kan
använda din res- och studiekassa som planerat. Vi vill att du ska känna dig
100 % trygg när du är på ditt livs äventyr och får den hjälp du behöver om
oturen är framme.

Du kan ha semester upp till 14 dagar
i samband med dina utlandsstudier.
Semestern/resan ska vara inom samma
geografiska område som försäkringen
är tecknad och betald för.

Med en reseförsäkring från Europeiska ERV kan du tryggt luta dig tillbaka
och njuta av din resa – vi är med dig hela vägen.

Så hjälper försäkringen dig

De flesta skolor utomlands kräver att du
kan uppvisa ett försäkringsintyg. På
erv.se kan du enkelt beställa ett intyg
när du har tecknat och betalat din
försäkring.

Skyddet innefattar bland annat:
Sjukdom och olycksfall – Vi hjälper dig om olyckan är framme. Bland annat
ersätter vi sjukvårdskostnader, mediciner och hemtransport.
Din kursavgift – Om du måste avbryta dina studier i förtid p.g.a. att du blir
sjuk eller råkar ut för en olycka ersätter vi dig för den del av din kursavgift
som du inte har kunnat utnyttja.
Dina personliga saker – Om oturen är framme och du blir bestulen t.ex. på
din plånbok eller dator ersätter vi dig.
Evakuering – Skulle du befinna dig någonstans där det inträffar en naturkatastrof eller terrorhandling hjälper vi dig till en säkrare plats.

Prisexempel
Grundskydd
från

536 SEK - Resa, 30 dagar

från

1 061 SEK - Resa, 60 dagar

Europeiska ERV
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista

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

P1_31_0122

Prisexemplen gäller för en person, 30 år, för resa inom
Europa. Priset justeras bl.a. utifrån resmål, reslängd, ålder,
tillval och gäller fr.o.m. 26 januari 2022.

Innehåll
Reseförsäkring Student
Hjälp dygnet runt

Skydd

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

info@erv.se

•

Åldersgränsen för att teckna Reseförsäkring Student är
18-45 år.

•

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. Undantag görs om avrådan
är på grund av covid-19. Läs mer på www.erv.se.
Kom ihåg att din skadehändelse ska kunna styrkas med
intyg.

•

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 sjukförsäkringskortet) om du reser inom Europa. Beställ kortet
på forsakringskassan.se.

•

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

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisförändringar.

Viktigt att veta

