Affärsreseförsäkring
– Reseförsäkring för enstaka resor i tjänsten
Försäkringen för dig som inte reser så ofta
Alla som reser i jobbet, långt borta eller nära, behöver en tjänstereseförsäkring för att få rätt hjälp och ersättning om något
händer. Många tror att det räcker med antingen en hemförsäkring eller en företagsförsäkring men det stämmer tyvärr inte*. En
hemförsäkring gäller oftast inte för resor i jobbet och en företagsförsäkring är främst utformad för att skydda företaget, inte den
anställde under tjänsteresan.
Europeiska ERVs Affärsreseförsäkring är anpassad för dig som
inte åker på tjänsteresor så ofta, kanske bara någon eller några
gånger per år. Den ger ett fullgott skydd, oavsett om du reser
inom Sverige eller utomlands. Då kan du alltid känna dig trygg,
oavsett om ditt bagage blir försenat eller om du blir bestulen på
din dator eller annan utrustning. Försäkringen tecknas för en resa
i taget och gäller enbart den resan.

Affärsreseförsäkringen i korthet
Försenat eller förlorat bagage
Om ditt bagage blir försenat eller kommer bort kan du göra dina
nödvändiga inköp direkt på plats. Det gäller både dina egna och
företagets tillhörigheter.

Ersättning vid försening
Om t.ex. flyget eller tåget blir försenat på ut- eller hemresan ersätter vi dina merkostnader för ny biljetter. Du får även ersättning
för att komma ikapp resan om något oförutsett inträffar som gör
att du missar din anslutning.

Sjukvård och olycksfall
Försäkringen ersätter kostnader för t.ex. läkarbesök och mediciner
samt hemtransport.

Ersättare/ny resa
Om du t.ex. blir sjuk och måste avbryta din affärsresa kan vi ordna
med en ny resa för en kollega som måste ersätta dig på plats.

Prislista
Pris dag 1

Pris dag 2-365

Norden

110 SEK

35 SEK

Europa

180 SEK

45 SEK

Om platsen du besöker drabbas av t.ex. jordbävning, krig, upplopp
eller terrordåd ersätter vi dig för eventuella merkostnader för resa
och boende i samband med hemresa.

Världen

195 SEK

50 SEK

Hjälp på plats

Priset per 1 oktober 2016.

* Enligt en undersökning genomförd 2016 av Europeiska ERV tror hela 89 % av de
tillfrågade att deras företagsförsäkring skyddar dem på tjänsteresan.

Trygghetspaket

På våra servicekontor, Euro-Center, som finns runt om i hela
världen, får du hjälp direkt ifall något händer. De har skandinavisktalande personal och samarbetar med bland annat sjukhus,
psykologer, präster och tolkar. Du kan få hjälp med allt från rådgivning och hjälp med skadeanmälan till hänvisning till lokal sjukvård,
myndigheter, transporter och tolkning.

Tillgång till larmcentral med medicinsk expertis som står i beredskap 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.
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Affärsreseförsäkring
OMFATTNING
FÖRSÄKRINGSMOMENT

HÖGSTA ERSÄTTNINGSBELOPP I SEK
PER RESENÄR/FAMILJ

B. Sjukdom och olycksfall m.m.
Sjukvårds- och tandbehandlingskostnader
- vid olycksfall under längst 3 år
- vid sjukdom under längst 60 dagar
Resor i samband med vård och behandling
Merkostnader för hemtransport
Anhörigas resa till svårt sjuk/skadad
Merkostnader för logi (under längst 60 dagar)
Tillfällig behandling på resmålet vid akuta tandbesvär ersätts med högst SEK 5 000.

Nödvändiga och skäliga kostnader

C. Invaliditets och dödsfallsersättning*)
Vid dödsfall på grund av olycksfall
Vid invaliditet på grund av olycksfall

100 000
300 000

D. Reseavbrott
Merkostnader för hemresa p.g.a. nödsituation i Sverige eller i förekommande fall annat EU-land
Rese- och hotellkostnadsersättning

Nödvändiga och skäliga kostnader
25 000

E. Ersättares resa/Ny resa
Om den försäkrade måste ersättas av annan person
Återbetalning av outnyttjade resekostnader

Nödvändiga och skäliga kostnader
25 000

F. Kristerapi
Behandling vid akut psykisk kris, upp till 10 behandlingar hos legitimerad psykolog

25 000

G. Bagageskydd
Personlig lösegendom
(varav för stöldbegärlig egendom SEK 20 000)
Företagets egendom
Resehandlingar
Pengar
Verifierade merkostnader

40 000
20 000
20 000
5 000
3 000

H. Försening
Bagageförsening vid utresa (ingen karens)
Försening av allmänt färdmedel, överstigande 3 timmar
Missad avresa

3 000
2 000
30 000

I. Trygghetspaketet
Merkostnader vid evakuering ur krigs- och högriskområde
Merkostnader vid förlängd vistelse p.g.a. karantän eller naturkatastrof

20 000
20 000

J. Ansvarsskydd
Vid person och/eller sakskada för den försäkrade som privatperson

5 000 000

K. Rättsskydd
För den försäkrade som privatperson, 80 % av kostnaderna

100 000

L. Överfallsskydd vid personskada
För den försäkrade som privatperson

500 000

M. Självriskskydd
Hem/villahem/bilförsäkring
Hyrbilsförsäkring utomlands (även båt, mc, moped och cykel)

10 000
5 000

*) För försäkrat barn som inte fyllt 18 år är dödsfallsbeloppet SEK 25 000.

Bra att veta

Därför ska du välja Europeiska ERV

•

Affärsreseförsäkringen kan även tecknas för medföljande barn.

•

Du får ett heltäckande försäkringsskydd för alla typer
av resor i tjänsten, inom Sverige och utomlands.

•

Kan även tecknas för EU-medborgare.

•

•

Reser du oftare än bara några gånger per år tjänar du
ofta på att teckna vår Tjänstereförsäkring som gäller
alla resor under ett helt år. Läs mer om tjänstereseförsäkringen på erv.se.

Ersättning vid stöld, för försenat eller förlorat bagage
och hjälp att komma ikapp vid förseningar.

•

Vid allvarlig sjukdom eller olycka finns vårt assistansbolag, öppet dygnet runt, året om.

•

Smidig och enkel skadehantering utan krångel på erv.se.
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