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D

med Europæiske ERV

EN

Årsrejseforsikring

Årsrejseforsikring til dig og din familie
FORSIKRINGER TIL ALLE

D. 6. februar 2014 vedtog regeringen, at offentlig rejsesygeforsikring
på det gule sygesikringskort i EU/EØS og Schweiz bortfalder pr. 1.
august 2014.
Herefter er vi som danske borgere dækket af det blå EUsygesikringskort på lige fod med borgerne i de lande, vi besøger, og
dermed forskelligt fra land til land. Vi får kun dækning for offentlig
behandling, skal i nogle lande selv betale en del af behandlingen og har
ingen dansk alarmcentral at ringe til.
Derfor bliver en Årsrejseforsikring endnu mere relevant for dig og din
familie. Vil du gerne slippe for den forvirring, usikkerhed og utryghed,
som det blå kort kan medføre, skal du overveje en rejseforsikring hos os.

Varighed og dækningsområde
Din årsrejseforsikring varer i et år. Indenfor det år kan du rejse, så tit du
vil på rejser af max 30 dages varighed. Vi dækker ferierejser, men f.eks.
også studierejser. Læs mere om dette i forsikringsbetingelserne.
Du kan vælge at være dækket i ’Udvidet Europa’ eller ’Verden’.
Hvis du rejser uden for Europas grænser mindst én gang om året, kan
det betale sig at købe en Årsrejseforsikring Verden.
Tilmelder du din forsikring til Betalingsservice, fornyes den automatisk,
og du sparer det gebyr der ellers kan være på brug af betalingskort.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om Årsrejseforsikring eller andre forsikringer,
er du velkommen til at kontakte dit rejsebureau eller ringe til vores
Kundeservice på 33 25 25 25.
Du kan læse mere og købe din forsikring på vores hjemmeside
www.erv.dk.

Europæiske Rejseforsikring A/S
Frederiksberg Allé 3
1790 København V

Telefon: +45 70 10 60 30
Email : info@er.dk
www.er.dk

CVR-nr. : 62940514

Som Danmarks største og ældste
rejseforsikringsselskab ønsker vi at tilbyde
forsikringer, hvor alle kan være med - lige fra et
prisstærkt tilbud til markedets bedste dækning:

Gul Dækning
fra kun

99,-

Rejseforsikring Basis
fra

299,-

Rejseforsikring Plus
fra

319,-

Dækker dig for akut sygdom og
tilskadekomst i Udvidet Europa

Dækker også hjemtransport,
ødelagte feriedage, evakuering
og tilkald af pårørende.
Dækker derudover bl.a.
erstatningsrejse, tandskader,
fysioterapi, bilferier og
ferieboligsikring.

Se en oversigt over vores tre løsninger på næste side og
vælg den dækning, der passer bedst til dig og din familie.

Skræddersyede tillæg
For at gøre vores forsikringer så individuelt relevante som
muligt, kan du sammen med vores Rejseforsikring Basis og
Plus tilkøbe forskellige tillæg:

Skisport

Afbestilling

Bagage & Ansvar

Ulykke

Husk, at du skal købe et skitillæg for at være dækket på
pisterne.
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Det gule kort dækker ikke længere i Europa

Gul Dækning, Rejseforsikring Basis og Rejseforsikring Plus
Dækningsoversigt
Dækninger:

Gul Dækning

✓

Sygdom og Tilskadekomst
Hjemtransport
Sygeledsagelse
Tilkald
Indlogering af pårørende på hospital
Hjemkald
Eftersøgning og Redning
Evakuering
Krisehjælp til forsikrede
Krisehjælp til pårørende
Bagageforsinkelse
Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

Ingen dækning

Ødelagte feriedage for forsikrede

Rejseforsikring
Basis

Rejseforsikring
Plus

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tandbehandling
Fysioterapi og Kiropraktik
Lægelig fejlbehandling
Forsinket fremmøde
Erstatningsbil inden afrejse

Ingen dækning

Hjemtransport af bil i tilfælde af hjemkald
Ferieboligsikring
Ødelagte feriedage Plus
Erstatningsrejse (rejser op til 30 dage)

Tillægsdækninger :
Skisport
Afbestilling (sum kr. 10.000 eller 30.000)
Bagage og Ansvar

Kan ikke
tilvælges

Kan tilvælges

Kan tilvælges

HAR DU ALLEREDE EN
FORSIKRING I DAG?
– så undersøg:
■■ E
 r du dækket uden for EU, på
populære rejsemål som Tyrkiet,
Egypten, Israel, Tunesien og Marokko?
■■ K
 ræver din forsikring, at du har sat dig
ind - og overholder - reglerne for det
blå EU-sygesikringskort?
■■ H
 ar dit forsikringsselskab erfaring med
at hjælpe dig, hvis du pludselig får en
skade på din rejse?
■■ E
 r der særlige krav du skal opfylde, for
at din rejseforsikring dækker?
■■ D
 ækker din rejseforsikring dine behov
for fx kompensation hvis din ferie
bliver ødelagt, eller hvis du fx tager på
aktiv ferie?

5 GODE GRUNDE
til at vælge rejseforsikring
fra Europæiske ERV:

1
2

Ulykke

3

Bonusdækninger:
Kun på årsrejseforsikring, fra og med første fornyelse:
Forsinket ankomst til destination

Ingen dækning

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dækning i Danmark for:
Hjemkald
Krisehjælp til forsikrede
Bagageforsinkelse
Ødelagte feriedage for forsikrede
Hjemtransport af bil i tilfælde af hjemkald

Ingen dækning

Ferieboligsikring

Ingen dækning

Ødelagte feriedage Plus
Erstatningsrejse (rejser op til 30 dage)

Beskrivelserne er ikke fuldstændige med hensyn til dækningsomfang, begrænsninger eller undtagelser. Vi henviser
til de aktuelle forsikringsbetingelser, som du kan finde på www.erv.dk eller ved at kontakte os.
Europæiske Rejseforsikring A/S
Frederiksberg Allé 3
1790 København V

Telefon: +45 70 10 60 30
Email : info@er.dk
www.er.dk

CVR-nr. : 62940514
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Vi tilbyder dig markedets
bedste dækning
 i dækker både privat og
V
offentlig behandling, og vi
kræver ikke at du bruger det blå
EU-sygesikringskort
 ores alarmcentral er åben
V
24 timer i døgnet. Vi er til
stede på seks kontinenter med
lægefaglige kompetencer og
lokal indsigt - klar til at hjælpe
dig.
 i tilbyder nem og hurtig
V
skadeanmeldelse på både
telefon og internet
 i er Danmarks største og
V
ældste rejseforsikringsselskab
– din sikkerhed for at være
i trygge hænder under hele
rejsen

