
B. Sjukdom och olycksfall m m
 Sjukvårds- och tand- 
 behandlingskostnader Nödvändiga
 - vid olycksfall under  och skäliga  
  längst 3 år kostnader 
 -  vid akut sjukdom  
  under längst 1 år 
 Resor i samband med vård
 och behandling
 Merkostnader vid hemtransport
 Anhörigas resa till svårt sjuk/skadad
 Merkostnader för kost och logi
 (under längst 60 dagar)
 Extrakostnader vid sjukhusvistelse 
 utomlands (högst 600 SEK/dag) 219 000 
 Konvalescensersättning  
 vid minst 30 dagars hel sjukskrivning
 (2 000 SEK/mån under längst 6 månader) 12 000
   
 C. Invaliditets- och dödsfallsersättning 
 Vid dödsfall pga olyckfall Valt ersättnings- 
 Vid invaliditet pga olyckfall belopp 
 Vid minst 5 % invaliditet pga 
 sjukdom och smitta
 Ekonomisk invaliditet 

 För person som fyllt 70 år är kapitalbeloppen   
 100 000 SEK vid dödsfall och högst 300 000 SEK  
 vid invaliditet.
  
 Se även moment P. Dödsfallsersättning vid sjukdom

D. Reseavbrott
 Merkostnader för  Nödvändiga 
 hemresa pga  och skäliga  
 nödsituation kostnader
 Rese- och hotellkostnads- 
 ersättning 50 000 
  
E. Ersättares resa - ny resa
 Om den försäkrade  Nödvändiga 
 måste ersättas av   och skäliga 
 annan person kostnader
 Återbetalning av outnyttjade
 resekostnader 50 000 

F. Kristerapi
 Behandling vid akut psykisk kris, 
 upp till 10 st behandlingar hos 
 leg psykolog 25 000
 Vid 30 % medicinsk invaliditet 25 000 

G. Ersättning vid kidnappning
 2 500 SEK/dygn under
   längst 90 dygn 225 000 
 Anhörigas resa och boende 100 000

H. Bagageskydd
 Personlig lösegendom 
 (varav för stöldbegärlig  
 egendom 30 000 SEK) 80 000
 Företagets egendom 30 000 
 Resehandlingar 30 000 
 Pengar (gångbara mynt och sedlar) 5 000 

I. Försening
 Bagageförsening vid utresa, 
 ingen karenstid 6 000 
 efter 24 timmar ytterligare 6 000 
 Bagageförsening vid hemresa 1 500 
  Försening av allmänt färdmedel 5 000 
 Missad avresa 30 000 

J. Trygghetspaketet
 Merkostnader vid evakuering ur krigs-
 och högriskområde 50 000  
 Merkostnader vid förlängd vistelse 
 pga karantän eller naturkatastrof 50 000 
 ERVs assistans dygnet runt vid 
 medicinska ärenden 
 MediCall – sjukvårdsupplysning dygnet runt   
 Telefon+420 221 860 648 

K. Ansvarsskydd - privatansvar
 Vid person och/eller sakskada 10 000 000 

L. Rättsskydd
 För den försäkrade som privatperson 250 000 

M. Överfallsskydd vid personskada
  Vid personskada 750 000 

N. Självriskskydd
 Hem-/ villahem/ bilförsäkring/   
 försäkring för hyrt fordon 15 000

P. Dödsfallsersättning vid sjukdom och smitta
 Dödsfallsersättning vid  Belopp enligt    
 sjukdom och smitta  moment C,
 Försäkringsgivare är Bliwa dödsfall,
 Livförsäkring, ömsesidigt max 400 000

Förmånstagare vid dödsfall
Om ej annat skriftligen meddelats till ERV: Make/
maka/sambo/registrerad partner och barn, eller om 
sådana anhöriga saknas, laga arvingar. 

Försäkringsvillkor
För försäkringen gäller ERVs, fd Europeiskas, 
Tjänsterese-försäkringsvillkor april 2008, för 
moment P gäller Bliwas villkor. Det är alltid de full-
ständiga villkoren som tillämpas vid skadereglering. 
Villkoren kan beställas från ERV eller hämtas på 
www.erv.se
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omfattning med högsta försäkringsbelopp per person och skada (sek)

Information om 

TJäNSTERESEFÖRSäKRING

Gäller fr o m 1 april 2008



För vem och när gäller försäkringen?
Försäkringen gäller - om inte annat avtalats - endast för 
personer som är stadigvarande bosatta i Norden och försäk-
rade i nordisk allmän försäkringskassa.

Försäkringen gäller vid tjänsteresa från det den försäkrade 
lämnar bostaden eller arbetsplatsen och upphör i och med 
återkomsten till någon av dessa platser. Försäkringen gäller 
även vid 14 dagars semester i direkt anslutning till tjänste-
resa utomlands.

KortFattat om vIllKoren
Sjukdom och olycksfall
Vid sjukdom och olycksfall ska läkare eller sjukhus uppsökas 
snarast. Se till att få läkarintyg och kvitton på egna utlägg. 

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för
medicinskt nödvändig behandling för medicinska tillstånd som
omfattas av försäkringen och som ordineras av behörig läkare. 

Observera att förhandsgodkännande från ERV eller Euro-
Alarm krävs för planerad sjukhusinläggelse, medicinsk eva-
kuering och större diagnostiska undersökningar som t. ex. 
datortomografi och magnet- röntgen. Behandling som beräknas 
överstiga 10 000 SEK ska förhandsgodkännas. Om behandling 
inte förhandsgodkänts kan detta innebära att ersättningen 
sätts ner eller helt uteblir. 

Ersättning lämnas för kostnader för tillfällig behandling av 
akuta tandbesvär på resmålet. Skadas den försäkrades tänder 
vid ett olycksfall lämnas dessutom ersättning för fortsatt 
behandling. Såväl behandling som kostnad ska på förhand 
godkännas av ERV. 

Den som gör anspråk på ersättning skall inkomma med 
läkarintyg och andra handlingar (t ex kvitton i original) som 
behövs för att ERV skall kunna reglera ärendet.

Hjälp på plats med euro-Center
Våra Euro-Center hjälper dig med information, rådgivning 
och skadeanmälningar, direkt på plats. För mer information, 
besök www.euro-center.com

anmäl alltid resa till krigs-/högriskområde –
särskilda villkor gäller
Riskområden är områden där krig, revolution, uppror, terror 
eller liknande råder, eller som drabbats av naturkatastrof. 
Även områden där den försäkrades hälsa allvarligt riskeras, 
t ex vid epidemier, kan klassas som högriskområde. Gå in på 
vår hemsida www.erv.se/Företag. Där finns en uppdaterad 
lista över riskområden, information och anmälningsformu-
lär.

Gruppresor
Gruppresor där flera försäkrade deltar eller samtidigt ska
befinna sig på samma plats ska förhandsanmälas till ERV, 
om det sammanlagda försäkringsbeloppet för dödsfall över-
stiger MSEK 100. Ytterligare information finns i försäk-
ringsvillkoret på vår hemsida, www.erv.se.

reseavbrott
Ersättning lämnas vid allvarlig sjukdom/svårare olycksfall 
eller dödsfall som drabbar nära anhörig/kollega hemma. 
Ersättning lämnas vid allvarlig skada /inbrott i bostaden 
eller på arbetsplatsen i bosättningslandet och som kräver 
den försäkrades omedelbara hemresa. 

Bagageskydd
Försäkringen gäller för den skada som orsakats plötsligt 
och oförutsett på den försäkrades egendom som medförs 
under resan för resans ändamål. Egendomen kan även vara 
hyrd eller lånad. För att full ersättning skall lämnas måste 
den försäkrade vara aktsam om sin egendom.

Försening
Vid bagageförsening vid transport till resmål utanför 
placeringsorten eller arbetsplatsen, ersätts nödvändiga och 
skäliga extrakostnader för kläder och hygienartiklar. Vid 
försening av allmänt färdmedel ersätts nödvändiga och skäliga 
merkostnader som uppstått på grund av förseningen. 
Rapport från transportören där förseningens längd framgår 
och originalkvitton på utlägg ska bifogas.  
missad avresa
Blir den försäkrade, utan egen förskyllan, försenad till inbokad 
resa lämnas ersättning för merkostnader för att komma 
fram till resmålet. 

Stöld, rån eller överfall
Stöld, rån eller överfall ska polisanmälas på den ort där 
skadan inträffade. Vid överfall bör du uppsöka läkare och 
få dina skador dokumenterade. Skada som inträffar under 
transport eller på hotell ska dess utom anmälas till transport-
företaget eller till hotellet.

ansvarsskydd och rättsskydd
Om du råkar ut för ansvarsskada eller behöver använda 
rättsskyddet ska ERV omedelbart kontaktas.

Åtgärder vid skada
Fyll i skadeanmälningsblankett, som kan hämtas på vår 
hemsida www.erv.se, och sänd den, tillsammans med ev ori-
ginal av läkar-, polis-, övriga intyg och/eller kvitton på utlägg, 
så snart som möjligt, dock senast inom 6 månader från skadetill-
fället, till;

ERV
Företagsskador
Box 1 
172 13 Sundbyberg
Tel: +46-(0)770-456 900
e-post: corporateclaims@erv.se

För skadeanmälan på internet via Claims Online, kontakta 
ERV. Du fyller då i din skadeanmälan direkt på hemsidan och 
mailar in den till ERV.

Säkerhetsföreskrifter
Försäkringen innehåller begränsningar och undantag vad 
gäller omfattning och ersättningsbelopp. Det åligger den 
försäkrade att ta del av dessa. För att full ersättning i enlighet 
med villkoren ska lämnas ska aktsamhetskrav och säkerhets-
föreskrifter följas.
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Tjänsteresa är - om inte annat framgår av försäkrings-
brevet - en resa eller ett uppdrag som utförs i tjänsten för 
arbetsgivarens räkning. Resor mellan den försäkrades 
bostad och arbetsplatsen räknas inte som tjänsteresa. 
För moment P. gäller särskild definition.
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Vid behov av assistans

Tel +46 (0) 770 456 919
Öppet dygnet runt, året om. 


