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- tryghed på rejsen



Europæiske ERV 
Europæiske ERV er Danmarks største og ældste 
rejseforsikringsselskab. Vi har næsten 100 års 
erfaring med at skabe tryghed og sikkerhed på 
rejsen, både for privat- og erhvervsrejsende.

Vi er kendt for vores høje serviceniveau, og vores 
dansktalende alarmcentral står klar til at hjælpe 
kunderne 24/7 året rundt - uanset hvor i verden 
de befinder sig. Vi har et mål om, at sikkerhed på 
rejsen skal være nemt og fleksibelt. Derfor arbej- 
der vi hele tiden på at forbedre vores tilbud og 
løsninger - på et samlet nordisk plan.

Europæiske ERV er en del af den tyske 
forsikringskoncern ERGO, som globalt er 
repræsenteret i 30 lande. ERGO tilhører 
MunichRe, et af verdens førende genforsikrings-
selskaber.

Vores løsninger til samarbejdspartnere
Vi bestræber os på at finde det helt rigtige 
setup for den enkelte samarbejdspartner - 
hvad end det er API, websalg, link- eller fil-løs-
ninger. Derudover tilbyder vi løbende uddan-
nelser, spændende aktiviteter og støtte i 
salget af vores produkter.

Det store udvalg af forsikringer hos 
Europæiske ERV giver vores samarbejds- 
partnere mulighed for at samle sikkerheden ét 
sted. Vi tilbyder udvidet ansvarsforskring til 
jer som rejsebureau, erhvervsrejseforsikring til 
jeres medarbejdere og en bred vifte af rejse- 
og afbestillingsforsikringer til jeres kunder.

Vi ved, at glade kunder vender tilbage - giv 
jeres kunder den bedste oplevelse ved at til-
byde dem markedets bedste rejseforsikring.

 Rejseforsikring Plus Basis Ung

 Sygdom og tilskadekomst ü ü ü

 Hjemtransport ü ü ü

 Overfald ü ü ü

 Bagageforsinkelse ü ü ü

 Forsinket fremmøde ü ü ü

 Evakuering ü ü ü

 Eftersøgning og redning ü ü ü

Krisehjælp ü ü ü

 Ansvar og global juridisk assistance ü ü ü

 Forsinket ankomst ü ü —

 Selvrisiko - Indbo og Kasko ü ü —

Selvrisiko - Leje af køretøj ü ü —

 Ødelagt ferie ü — —

 Ferieboligsikring ü — —

 Hjemkald ü — —

 Tilvalg

 Sportsudstyr

 Rejseulykke

 Vintersport

 Bagage

 Årsafbestilling

2019

ÅRETS
REJSEFORSIKRING



REJSEFORSIKRING

WEEKEND

 ¡ Perfekt til en weekendtur eller kort
rejse - f.eks. storbyferie

 ¡ Dækker rejser på op til 5 dage

 ¡ Inkluderer dækning af bagage - 
også for ting der købes på rejsen

 ¡ Dækker selvrisikoen ved skade på
hjem eller bil mens man er på ferie

 ¡ Sikkerhed ved forsinket fremmøde
til f.eks. fly eller tog

TEKNISK

UDSTYRSFORSIKRING

 ¡ Til dem der rejser med dyrebare
ejendele og/eller uundværlige 
arbejdsredskaber

 ¡ Sikring af vigtigt udstyr såsom 
kameraer, musikinstrumenter, 
sportsrekvisitter m.m.

 ¡ Gælder både for udstyr der er ejet, 
lejet eller tilhører en virksomhed

 ¡ Dækker bl.a. mod beskadigelse,
tyveri, hærværk og brand

FERIEBOLIG

AFBESTILLING

 ¡ Sikkerhed ved leje af enhver type
feriebolig - f.eks. Airbnb lejlighed 
eller sommerhus 

 ¡ Gælder i Danmark og indenfor 
EU/EØS lande

 ¡ Dækker afbestilling, ødelagt ferie 
og indbo

 ¡ Fire mulige tilvalg: 
Event- og billetafbestilling, katte- 
og hundeforsikring, vejhjælp og 
sports- og fritidsudstyr

AFBESTILLINGSFORSIKRING

(ENKELTREJSE)

 ¡ Pengene tilbage hvis uheldet er ude
inden rejsen

 ¡ Koster 6% af rejsens pris

 ¡ Intet max. beløb og ingen selvrisiko

 ¡ Dækker bl.a. ved akut sygdom/
tilskadekomst, brand, indbrud eller 
vandskade i egen bolig

 ¡ Dækker også hvis formålet med en 
rejse bliver ødelagt, f.eks. ved bræk-
ket håndled inden en golfrejse

REJSEFORSIKRING

BACKPACKER

 ¡ Til rejsende der endnu ikke er fyldt 
36 år ved udrejse

 ¡ Perfekt for dem der skal backpacke 
eller arbejde frivilliigt i udlandet i 
mere end 14 dage

 ¡ God og billig rejseforsikring med alle 
de nødvendige dækninger

 ¡ Inkluderer dækning af bagage 
- også elektronisk udstyr

REJSEFORSIKRING

GRØNLAND OG FÆRØERNE

 ¡ Rejseforsikring for dem der har 
bopæl på Grønland eller Færøerne

 ¡ Dækker ferierejser og studieophold

 ¡ For rejser med varighed på op til 
24 måneder

 ¡ Kan tegnes med enten Plus eller 
Basis grunddækning

 ¡ Bagage og Ulykke kan tilføjes
som tilvalg til forsikringen

FORSIKRINGER 
TIL ALLE SLAGS 
REJSER

ÅRSAFBESTILLINGS-

FORSIKRING

 ¡ Sikring mod at miste de penge man
har betalt for sine rejser - hele året!

 ¡ Valg mellem årlig dækningssum på
DKK 10.000 eller DKK 30.000

 ¡ Kan tegnes med individuel- eller
familie dækning 
(max. 10 personer pr. familie)

 ¡ Dækker bl.a. ved akut sygdom/
tilskadekomst - også hos nærmeste 
familie eller rejseledsager
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Kontakt

Europæiske ERV 
Frederiksberg Allé 3 
1790 København V

33 25 25 25  -  info@erv.dk  -  www.erv.dk

Client Manager
Jeanette Børsting Vingaard
33 27 82 34
jbm@erv.dk

Client Manager
Pernille Holm
33 27 82 44
phm@erv.dk




