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Indholdsfortegnelse

Europæiske ERV
Frederiksberg Allé 3
1790 København V

CVR nr  :  62940514

Telefon 33 25 25 25
www.erv.dk

Rejseforsikring 
Betingelser nr. 13216301Gyldig fra den 1. juli 2016

Vem är Europæiske ERV?
Europæiske ERV är Danmarks största och äldsta reseförsäkringsbolag. På samma gång är 
vi en del av ERV (Europäische Reiseversicherung AG), som i hela världen har cirka 40 
miljoner kunder.

Detta innebär att du har ett brett och mycket professionellt nätverk i bagaget när du 
väljer att teckna en försäkring hos Europæiske ERV.

100% trygghet på din jaktresa
Europæiske ERVs reseförsäkring är baserad på de speciella omständigheter som gäller när 
du åker på en jaktresa och täcker bland annat förlorade semesterdagar. Om du till exempel 
har otur att bryta ditt avtryckarfinger och därför inte kan skjuta (jakt resegaranti). Detta 
är viktigt för dig som är jägare, då jakten i detta fall inte kommer att kunna genomföras.

I jaktreseförsäkringen kan även ditt vapen omfattas. Du kan eventuellt köpa till en 
Teknisk utrustning försäkring, vilket motsvarar värdet på din jaktutrustning (kikare, 
kikarsikten etc.)

I den här broschyren hittar du information om de mest aktuella betingelser för denna 
reseförsäkring - i alfabetisk ordning. Villkoren för försäkringen kan du hitta på vår hemsida 
under menu - dokument eller i länken till höger.

Hjälp dygnet runt - runt om i världen
Med en reseförsäkring hos Europæiske ERV har du tillgång till assistans 24 timmar om 
dygnet. På Europæiske ERV Alarm sitter dansktalande personal redo att hjälpa dig om 
något händer och med ett nätverk av läkare och sjuksköterskor får du den bästa hjälpen 
på din jaktresa.

Om du behöver hjälp med att du reser med rätt försäkring står Limpopo Travel A/S och 
Diana Jaktresor till ditt förfogande. 

Vi önskar dig en riktigt trevlig resa.

Med vänlig hälsning,
Limpopo Travel A/S
Diana Jaktresor
Europæiske ERV

Bästa Limpopo / Diana Jaktrese-kunder 
Limpopo och Diana Jaktresor samarbetar med Europæiske ERV, vi är glada för att 
både kunna erbjuda dig en idealisk reseförsäkring till din jaktresa och ett 
avbeställningsskydd i händelse av att denna måste avbokas.

Se villkor här >

https://www.europaeiske.dk/contentassets/65711c0030604efe9085ac39a8affea4/p6_32_rejseforsikring_13216301.pdf
https://www.europaeiske.dk/contentassets/65711c0030604efe9085ac39a8affea4/p6_32_rejseforsikring_13216301.pdf
https://www.europaeiske.dk/contentassets/65711c0030604efe9085ac39a8affea4/p6_32_rejseforsikring_13216301.pdf
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Översikt över Europæiske ERV Euro-Center

 ■  Alarmcentral dygnet runt 
Europæiske ERV Alarm är klar till att hjälpa dig 
hela dygnet, 365 dagar om året.

 ■  Lokal närvaro - över hela världen 
Europæiske ERV har servicekontor (Euro-Center) 
fördelat på 6 kontinenter – ett nätverk av lokal 
expertis med global räckvidd.

 ■  Anmäl din skada online 
Europæiske ERV har gjort det enkelt och effektivt 
för dig att anmäla din skada, och du har således 

möjlighet för att anmäla din skada online på  
www.erv.dk. Har du haft kontakt till Europæiske 
ERV Alarm under din semester eller till ett av 
servicekontoren, ska du vänligast ange ditt ären-
denummer, när du anmäler din skada.

 ■  Hänsyn till lokala lagar 
och myndigheter runt om i världen 
Europæiske ERV prioriterar säkra försäkringslös-
ningar, vilket är i linje med utveckling av regler och 
lagar globalt.

Vad erbjuds du med en reseförsäkring hos Europæiske ERV?
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Täckningar på din Jaktreseförsäkring

TÄCKNINGAR  FÖRSÄKRINGSSUMMOR

Sjukdom och Olycksfall Obegränsat

Hemtransport Obegränsat

Sjukeskort Obegränsat

Anhörigs resa till den försäkrade  
vid livshotande tilstånd eller dödsfall

Obegränsat

Logi av anhöriga på sjukhus Obegränsat

Hemma Obegränsat

Eftersökning och Räddning
DKK 100.000 pr. Försäkrade
dock max. DKK 300.000 pr. Skadebegivenhet

Evakuering Obegränsat

Krishjälp till försäkrade Obegränsat

Krishjälp till anhöriga Obegränsat

Bagageförsening
Pr. dygn: DKK 1.000
Total: DKK 3.000 pr. försäkrade, pr. resa

Självrisk vid hyra av motorfordon DKK 10.000 pr. resa

Förlorade semesterdagar för försäkrade / Jaktresegaranti DKK 50.000 pr. försäkrade pr. resa

Tandbehandling DKK 3.000 pr. försäkrade, pr. resa

Fysioterapi och Kiropraktik DKK 15.000 pr. försäkrade, pr. resa

Medicinsk felbehandling DKK 1.000.000 pr. försäkrade, pr. resa

Försenat möte Obegränsat

Ersättningsbil innan avresa DKK 25.000 pr. resa

Hemtransport av bil i tillfälle av hjemkald Ubegrænset

Semesterboendeförsäkring DKK 20.000 pr. resa

Förlorade semesterdagar för medförsäkrad / Jaktresegaranti DKK 50.000 pr. försäkrad, pr. resa

Ersättningsresa (resor upp till 30 dagar) /Jaktresegaranti DKK 50.000 pr. försäkrade, pr. resa

Bagage och Ansvar Bagage:  DKK 10.000 pr. försäkrade, pr. resa

Ansvar: 
Personskada:  DKK 10.000.000 pr. resa
Föremålskador: DKK 5.000.000 pr. resa

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

Skidsport Se försäkringsbetingelserna

Olycka Överfall: DKK 500.000 pr. resa
Permanent skada: DKK 500.000 pr. försäkrade, pr. resa
Dödsfall: DKK 250.000 pr. försäkrade
Tandskada: Obegränsat

Det kan vara begränsningar på försäkringssummorna angivet ovanför.
Se försäkringsbetingelserna för hela omfånget av försäkringarna.
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Reseförsäkring  PLUS
Täckningen på din reseförsäkring träder tidigast i kraft från den tidpunkt när du lämnar 
din bostad/uppehållsställe i Danmark, Sverige eller Norge för att påbörja din jaktresa.

Täckningen upphör igen när du kommer hem till din bostad/uppehållsställe i Danmark, 
Sverige eller Norge. Om din försäkringsperiod utlöper före du kommer hem till din bostad/
uppehållsställe i Danmark, Sverige eller Norge, upphör täckningen vid utgång av 
försäkringsperioden.

Denna reseförsäkring ger dig marknadens bästa täckning för akut sjukdom och skada, 
anhörigs resa till den försäkrade vid livshotande tilstånd eller dödsfall, samt bl.a. täckning 
för hemtransport, förlorade semesterdagar/jaktresegaranti, tandbehandling, fysioterapi/
kiropraktik, medicinsk felbehandling, sen ankomst, ersättningsbil innan avresa, 
hemtransport av bil i tillfälle av reseavbrott vid nära anhörigs sjukdom/olycksfall hemma 
eller väsentlig egendomsskada hemme, semesterbidrag och ersättningsresa/
jaktresegaranti. 

Europæiske ERV Alarm

Om du under din resa råkat utför 
en akut situation, som vidrör din 
reseförsäkring, ber vi dig, din 
behandlande läkare, en 
familjemedlem eller medresenär 
kontakta vår alarmcentral.

Europæiske  ERV Alarm  
(Jour öppet)

Telefon: +45 70 10 90 30

Utvidgat EUROPA Pris i alt i DKK

5 dagar 350

10 dagar 420

17 dagar 520

23 dagar 600

30 dagar 700

VÄRLDEN Pris i alt i DKK

5 dagar 725

10 dagar 840

17 dagar 1.000

23 dagar 1.140

30 dagar 1.300

PRISER

Alla priser inkl. självrisk  
på DKK 500

Självrisken på DKK 500 per 
skada gäller uteslutande i 
förbindelse med täckningen 
sjukdom och skador.

Alla priser är inkl. +1.1% 
skadeförsäkringsavgift till 
staten.
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Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444
I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark.
Gyldig fra den 01.04.08.

Kapitel 1 – indledende bestemmelser  2Definitioner 

 2Hvilken dækning ? 
 2Hvem kan tegne forsikringen ? 
 2Hvilke genstande kan forsikres ? 
 2Hvilke genstande kan ikke forsikres ? 
 2Selvrisiko 

 2Hvor dækker forsikringen ? 
 2

Kapitel 2 

2Hvilke skader dækker forsikringen ? 
 2Indbrudstyveri 

 2Tyveri fra bil – Grunddækning  
 3Tyveri fra bil – Udvidet dækning 
 3Tyveri, bortkomst, forveksling eller beskadigelse af genstande under forsikringstagers rejse med bus, tog eller fly 

 3Dækningen omfatter ikke 
 3Andet tyveri, herunder ran og røveri 
 3Brandskader 

 3Udstrømning af væsker 
 3Dækningen omfatter ikke skader 
 3Hærværk 

 3Anden beskadigelse 
 3I tilfælde af skade – krav til dokumentation  3Afsavn 

 3Hvilke udgifter dækker forsikringen ? 
 3I tilfælde af skade – krav til dokumentation  4Forsikringen dækker ikke 

 4

Kapitel 3 – Generelle undtagelser 
 4Forsikringen dækker ikke   
 4

Kapitel 4 – Generelle bestemmelser 
 4Forsikringssum 

 4Korttidsforsikring 
 4Årsforsikring 

 4Underforsikring 

 4Erstatningens beregning 
 4Moms 

 5Dobbeltforsikring 
 5Overdragelse af erstatningskrav 
 5Forsikringsperioden 
 5Korttidsforsikring 
 5Årsforsikring 

 5Præmiens betaling/Forsikringens ikrafttrædelse  5Korttidsforsikring 
 5Årsforsikring 

 5Forsikringstagers forpligtelser 
 5Regres 

 6Fortrydelsesret 

 6Værneting 

 6Ankenævn 

 6Hvordan anmelder man en skade ? 
 6Definitioner 

 6

Indholdsfortegnelse

Europæiske Rejseforsikring A/S
Frederiksberg Allé 3
1790 København V
www.er.dk/erhverv

Årsreseförsäkring
Reser du och eventuellt din familj på semester i utlandet med en varighet på 
upp till 30 dagar mer än en gång årligen, är en Årsreseförsäkring oftast det 
bästa alternativet för dig. En Årsreseförsäkring kan köpas med individuell 
täckning eller familjeförsäkring.

Teknisk Utrustning
I tillägg till din Reseförsäkring Plus har du möjlighet för att försäkra din jaktut-
rustning (t. ex. vapen, kikarsikte) vid tillköp av en Teknisk Utrustningsförsäkring.

Försäkringspremien svarar till 2 % av det försäkrade objektet på resa upp till 30 
dagar. Önskas försäkringen förlängas ut över de 30 dagarna, är premien +0,5 % 
per månad.

Avbeställning av resan
Om du har tecknat en avbeställningsförsäkring och på grund av akut sjuk-
dom eller olycksfall inte kan påbörja resan eller genomföra syftet med resan, 
har du möjlighet att avbeställa resan i förhållande till försäkringsbetingel-
serna.

Har du köpt en avbeställningsförsäkring på 4 % av resans pris, ska avbeställ-
ningen ske direkt till Limpopo Travel/Diana Jaktresor, som härefter utställer 
ett tillgodobevis svarande till resans pris.

Har du istället köpt en avbeställningsförsäkring på 6 % av resans pris, ska du 
upplysa Limpopo Travel/Diana Jaktresor om att du önskar att avbeställa  
resan och därutöver kontakta Europæiske ERV, som kommer att behandla 
din skada i förhållande till försäkrings-betingelserna.

En avbeställningsförsäkring täcker bl.a. i tillfälle av:
• Akut sjukdom eller olycksfall innan avresa
• Död eller olycksfall i familjen
• Skilsmässa
• Oväntad avslutning
• Examination som sker i reseperioden
• Brand, översvämning eller inbrott i din bostad eller i din verksamhet.

Se när det gäller teknisk 
utrustning här >

http://erhverv.europaeiske.dk/upload/PDFs/Downloads%20sektionen/Betingelser/erhverv2012/E14_1_tekniskudstyr-444_01.12.pdf
http://erhverv.europaeiske.dk/upload/PDFs/Downloads%20sektionen/Betingelser/erhverv2012/E14_1_tekniskudstyr-444_01.12.pdf
http://erhverv.europaeiske.dk/upload/PDFs/Downloads%20sektionen/Betingelser/erhverv2012/E14_1_tekniskudstyr-444_01.12.pdf
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Utbud av täckningar på din Jaktreseförsäkring

Anmäl en skada (online) Du kan anmäla din skada online – skador, som vidrör Europæiske ERVs
semesterreseförsäkringar: www.europaeiske.dk/privat/skadeanmeldelse/

Om du redan har anmält skadan till alarmcentralen eller till ett av våra servicekontor,  
så kom ihåg att ha ditt skade- eller ärendenummer tillhands..

Läs skadevägledningen: www.europaeiske.dk/privat/anmeld-skade/skadevejledning/

Ansvarsförsäkring
och Privatansvar

Ansvarsforsikring
Ansvarsförsäkringen täcker de ersättningsansvar, du kan bli pålagd som jägare i det 
omfång, du inte är täckt av annan ansvarsförsäkring, det är tecknat speciellt med hänsyn 
för att täcka risk vid jakt. En betingelse för detta är att du har ett giltigt ansvarsförsäkring.  

Privatansvar
Med denna tilläggsförsäkring är du täckt i tillfälle av att du i enighet med den dåvarande 
lagen i det land där skadan sker, blir ersättningsskyldig  för egendom- eller personskada 
enligt de allmänna regler om ansvar utanför avtal.

Bagageförsening Försäkringen täcker ersättningsköp eller hyra av utrustning, om ditt incheckade bagage på 
utresan inte ankommer tillsammans med dig till din destination.

Bagage Täckningen omfattar all form av stöld och skadegörelse av de i betingelserna nämnda 
föremål. 

Dödsfall Anhörig ombeds kontakta vår alarmcentral snarast möjligt, därefter kommer personalen 
här - i samråd med de anhöriga och berörda myndigheter – att vidta nödvändiga åtgärder.

Ersättningsbil innan avresa Ersättningsbil i det tillfälle du inte kan genomföra din bilsemester, om din bil, innan 
bilsemesterns början, blir drabbats av en skada i Danmark/Sverige, det omfattas av bilens 
kaskoförsäkring. Är bilen inte kaskoförsäkrad, täcker försäkringen, om skadan skulle ha 
täckts av en allmän dansk kaskoförsäkring.

Erättningsresa /
Jaktresegaranti  
(resor upp till 30 dagar)

Försäkringen täcker ersättningsresa, om den försäkrade har haft en täckningsberättigad 
skada under ”Sjukdom och Olycksfall”, ”Hemtransport” eller ”Återkalla”, och minimum 50 % 
av den samlade planlagda reseperioden har blivit förstörd, för att de försäkrade är:
a)  Sjukhusinlagda,
b)  hemtransporterad,
c)  hjemkald eller
d)  avliden.

https://www.europaeiske.dk/privat/skadeanmeldelse/
https://www.europaeiske.dk/privat/anmeld-skade/skadevejledning/
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Försenat möte Om du ska skaffa dig en planerad färdväg för att du – utan egen skuld och utan att kunna
förutse det – möter upp för sent till ett offentligt eller ett av Limpopo Travel A/S’ 
arrangerad transport. 

Hemtransport av bil  
i tillfälle av återkallelse 

Om du måste skaffa utgifter till hemtransport av din bil, om du och samtliga passagerare 
har haft täckningsberättigad skada under ”Hjemkald”.

Läkar hjälp Om du blir sjuk eller kommer till skada på din resa, är det alltid en bra idé att söka läkar hjälp. 
Du kan ringa till Europæiske ERVs jourläkare och alarmcentral på +45 70 10 90 30, som 
kan rådge dig via telefonen. Som regel är det också nödvändigt att du kommer till en lokal 
läkare.

Självrisk vid hyra  
av motorfordon

Eventuell självrisk i förbindelse med kaskoskada på hyrd personbil, husbil,
motorcykel, eller moped.

Förlorade semesterdagar/ 
Jaktresegaranti för 
försäkrade

Denna försäkring omfattar ersättning för förlorade semesterdagar för försäkrade, om 
försäkrade har haft en försäkringsberättigad skada under ”Sjukdom och Olycksfall”, 
”Hemtransport” eller reseavbrott vid nära anhörigs sjukdom/olycksfall hemma eller 
väsentlig egendomsskada hemma, för de försäkrade är:
a)   Drabbad av akut sjukdom* eller olycksfall, så den försäkrade inte kan deltaga i eller 

utöva den aktivitet, som var resans primära mål.
b)  Inlagd på sjukhus,
c)  Hemtransporterad,
d)   Reseavbrott vid nära anhörigs sjukdom/olycksfall hemma eller väsentlig 

egendomsskada hemma eller
e)  Avliden

Tilläggsförsäkring

Olycka Överfall
Får du en påvisbar personskada under din resa i utlandet som följd av ett överfall, täcker 
försäkringen psykologbehandling på uppehållsstället eller i Danmark. Därutöver omfattar 
försäkringen en ersättning svarande till det belopp, som en skadeorsak, efter dansk rätts-
praxis, som blir dömt till att betala för en personskada, i förhållande till den gällande Lagen 
om ersättningsansvar, om personskadan har uppstått under liknande omständigheter i 
Danmark. Det är en betingelse för utbetalning av ersättning, att du är i livet på utbetal-
ningstidpunkten.

Permanent skada
Försäkringen täcker en invaliditetsersättning, om du som följd av ett olyckstillfälle på resa 
i utlandet får en permanent skada på minst 5 %.

Dödsfall
Försäkringen täcker en dödsfallsersättning, om du avlider under din resa i utlandet som 
följd av ett olyckstillfälle.

Tandskada
Får du som följd av ett olyckstillfälle på resan en tandskada täcker försäkringen utgifter till 
tandbehandling.


