Kære kunde hos Jelling Rejser
Jelling Rejser har indgået et samarbejde med Europæiske ERV, og er glade for
nu både at kunne tilbyde dig en ideel rejseforsikring til dækning på din rejse
samt en afbestillingsforsikring i tilfælde af, at denne måtte blive aflyst.
Hvem er Europæiske ERV?
Europæiske ERV er Danmarks største og ældste rejseforsikringsselskab og er en
del af ERV (Europäische Reiseversicherung AG), som på verdensplan har omkring 40
millioner kunder.
Det betyder, at du har et bredt og fagligt stærkt netværk med i bagagen, når du
vælger at tegne forsikring hos Europæiske ERV.
I denne flyer finder du information om de mest aktuelle dækninger for denne
rejseforsikring – opført i alfabetisk rækkefølge. Forsikringsbetingelserne finder du
på Europæiske ERVs hjemmeside under menupunktet dokumenter, eller i linket til
højre.
Hjælp døgnet rundt - verden rundt
Med en rejseforsikring hos Europæiske ERV har du adgang til assistance 24 timer i
døgnet. På Europæiske ERV Alarm sidder dansktalende medarbejdere klar til at
hjælpe dig, hvis uheldet er ude og med et netværk af læger og sygeplejersker sikres
du den bedste assistance på din rejse.
Hvis du har brug for hjælp for at sikre at du rejser ud med den rigtige forsikring, står
Jelling Rejser naturligvis til din disposition.
Vi ønsker dig en rigtig god rejse.

Med venlig hilsen
Jelling Rejser
Europæiske ERV
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Oversigt over Europæiske ERV Euro-Centre
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Hvad tilbydes du med en rejseforsikring hos Europæiske ERV?
■■ Alarmcentral døgnet rundt
Europæiske ERV Alarm er klar til at hjælpe dig
hele døgnet, 365 dage om året.

■■ Lokal tilstedeværelse – over hele verden
Europæiske ERV har servicekontorer (Euro-Centre)
fordelt på 6 kontinenter – et netværk af lokal
ekspertise med global rækkevidde.

■■ Anmeld din skade online
Europæiske ERV har gjort det nemt og effektivt
for dig at anmelde din skade, og du har således

mulighed for at anmelde din skade online på
www.erv.dk. Har du haft kontakt til Europæiske
ERV Alarm under din ferie eller til et af servicekontorerne, bedes du venligst angive dit sagsnummer, når du anmelder din skade.

■■ Hensyn til lokal lovgivning
og myndigheder i hele verden
Europæiske ERV prioriterer sikre forsikringsløsninger, der er i tråd med udviklingen af regler og
love globalt.

Dækninger på din Årsrejseforsikring
DÆKNINGER

FORSIKRINGSSUMMER

Sygdom og Tilskadekomst

Ubegrænset

Hjemtransport

Ubegrænset

Sygeledsagelse

Ubegrænset

Tilkald

Ubegrænset

Indlogering af pårørende på hospital

Ubegrænset

Hjemkald

Ubegrænset

Eftersøgning og Redning

DKK 100.000 pr. forsikrede
dog max. DKK 300.000 pr. skadebegivenhed

Evakuering

Ubegrænset

Krisehjælp til forsikrede

Ubegrænset

Krisehjælp til pårørende

Ubegrænset

Bagageforsinkelse

Pr. døgn: DKK 1.000
Total:
DKK 3.000 pr. forsikrede, pr. rejse

Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

DKK 10.000 pr. rejse

Ødelagte feriedage for forsikrede

DKK 50.000 pr. forsikrede pr. rejse

Tandbehandling

DKK 3.000 pr. forsikrede, pr. rejse

Fysioterapi og Kiropraktik

DKK 15.000 pr. forsikrede, pr. rejse

Lægelig fejlbehandling

DKK 1.000.000 pr. forsikrede, pr. rejse

Forsinket fremmøde

Ubegrænset

Erstatningsbil inden afrejse

DKK 25.000 pr. rejse

Hjemtransport af bil i tilfælde af hjemkald

Ubegrænset

Ferieboligsikring

DKK 20.000 pr. rejse

Ødelagte feriedage for medforsikrede

DKK 50.000 pr. forsikrede, pr. rejse

Erstatningsrejse (rejser op til 30 dage)

DKK 50.000 pr. forsikrede, pr. rejse

Bagage og Ansvar

Bagage:

DKK 10.000 pr. forsikrede, pr. rejse

Ansvar:
Personskade: DKK 10.000.000 pr. rejse
Tingsskade: DKK 5.000.000 pr. rejse

TILLÆGSDÆKNINGER
Skisport

Se forsikringsbetingelserne

Ulykke

Overfald:
Varigt mén:
Dødsfald:
Tandskade:

Der kan være begrænsninger på forsikringssummerne angivet ovenfor.
Se forsikringsbetingelserne for det fulde omfang af dækningerne.

DKK 500.000 pr. rejse
DKK 500.000 pr. forsikrede, pr. rejse
DKK 250.000 pr. forsikrede
Ubegrænset

Rejseforsikring PLUS
Dækningen på din rejseforsikring træder tidligst i kraft fra det tidspunkt, hvor du forlader
din bopæl/opholdssted i Danmark for at påbegynde din rejse.
Dækningen ophører igen, når du kommer hjem til din bopæl/opholdssted i Danmark.
Hvis din forsikringsperiode udløber før du kommer hjem til din bopæl/opholdssted i
Danmark, ophører dækningen ved udløb af forsikringsperioden.
Denne rejseforsikring giver dig markedets bedste dækning for akut sygdom og
tilskadekomst, tilkald og indlogering af pårørende, samt bl.a. dækning for hjemtransport,
ødelagte feriedage, tandbehandling, fysioterapi/kiropraktik, lægelig fejlbehandling,
forsinket fremmøde, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af bil i tilfælde af
hjemkald, ferieboligsikring og erstatningsrejse.

Europæiske ERV Alarm
Hvis du under din rejse kommer
ud for en akut situation, der
vedrører din rejseforsikring, beder
vi dig, din behandlende læge, et
familiemedlem eller rejseledsager
kontakte vores alarmcentral.
Europæiske ERV Alarm
(Døgnåbent)
Telefon: +45 70 10 90 30

PRISER – ENKELTREJSEFORSIKRING
Udvidet EUROPA

Pris i alt i DKK

5 dage

350

10 dage

420

17 dage

520

23 dage

600

30 dage

700

VERDEN

Pris i alt i DKK

5 dage

725

10 dage

840

17 dage

1.000

23 dage

1.140

30 dage

1.300

Alle priser inkl. selvrisiko på
DKK 500.
Selvrisikoen på DKK 500 per
skade gælder udelukkende i
forbindelse med dækningen
Sygdom og Tilskadekomst.
Alle priser er inkl. +1.1 %
skadesforsikringsafgift til
staten.

Årsrejseforsikring
Rejser du og eventuelt din familie på ferie i udlandet med en varighed på op
til 30 dage mere end én gang årligt, vil en Årsrejseforsikring oftest være det
bedste valg for dig. En Årsrejseforsikring kan købes med individuel dækning
eller familiedækning.

Afbestilling af rejsen
Såfremt du har tegnet en afbestillingsforsikring, og på grund af f.eks. akut syg
dom eller tilskadekomst ikke kan påbegynde rejsen eller gennemføre formålet
med rejsen, har du mulighed for at afbestille rejsen i henhold til forsikrings
betingelserne.
Har du valgt at købe en afbestillingsforsikring til 6 % af rejsens pris, skal af
bestilling ske direkte til rejsebureauet. Anmeldelse skal ske direkte til Europæiske
ERV og du kan anmelde din skade online på: www.erv.dk, hvorefter Europæiske
ERV behandler din skade i henhold til forsikringsbetingelserne.
Hvis din skade dækkes, fremsender Europæiske ERV en bekræftelse til dig og
udbetaling af skaden sker direkte til den / de forsikrede.
En afbestillingsforsikring dækker bl.a. i tilfælde af:
• Akut sygdom eller tilskadekomst inden afrejse
• Død eller tilskadekomst i familien
• Skilsmisse
• Uventet opsigelse
• Reeksamen afholdes i rejseperioden
• Brand, oversvømmelse eller indbrud i din bolig eller i din virksomhed.

Udsnit af dækninger på din Årsrejseforsikring
Anmeld en skade (online)

Du kan anmelde din skade online – skader, der vedrører Europæiske ERVs
ferierejseforsikringer: www.europaeiske.dk/privat/skadeanmeldelse/
Hvis du allerede har anmeldt skaden til alarmcentralen eller til et af vores servicekontorer,
så husk at have dit skade- eller sagsnummer ved hånden.
Læs skadevejledningen: www.europaeiske.dk/privat/anmeld-skade/skadevejledning/

Privatansvar

Med denne tillægsdækning er du dækket i tilfælde af, at du i henhold til den til enhver tid
gældende lovgivning i det land, hvor skaden sker, bliver forpligtet til at betale erstatning
for tings- eller personskade efter de almindelige regler om erstatningsansvar udenfor
kontraktforhold.

Bagageforsinkelse

Forsikringen dækker erstatningskøb eller leje af udstyr, hvis din indskrevne bagage på
udrejsen ikke ankommer sammen med dig til dit bestemmelsessted.

Bagage

Dækningen omfatter al form for tyveri og beskadigelse af de i betingelserne nævnte
genstande.

Dødsfald

Pårørende bedes kontakte vores alarmcentral snarest muligt, hvorefter personalet hér
- i samråd med de pårørende og relevante myndigheder - vil sørge for det fornødne.

Erstatningsbil inden afrejse

Erstatningsbil i det tilfælde, hvor du ikke kan gennemføre din bilferie, fordi din bil, inden
bilferiens påbegyndelse, bliver ramt af en skade i Danmark, der er omfattet af bilens
kaskoforsikring. Er bilen ikke kaskoforsikret, dækker forsikringen, hvis skaden ville have
været dækket af en almindelig dansk kaskoforsikring.

Erstatningsrejse
(rejser op til 30 dage)

Forsikringen dækker erstatningsrejse, hvis forsikrede har haft en dækningsberettiget
skade under ”Sygdom og Tilskadekomst”, ”Hjemtransport” eller ”Hjemkald”, og minimum
50 % af den samlede planlagte rejseperiode er blevet ødelagt, fordi forsikrede er:
a)
b)
c)
d)

hospitalsindlagt,
hjemtransporteret,
hjemkaldt eller
afgået ved døden.

Forsinket fremmøde

Hvis du skal indhente din fastlagte rejserute fordi du – uden egen skyld og uden at kunne
forudse det – møder for sent op til et offentligt eller et af Jelling Rejser arrangeret
transportmiddel.

Hjemtransport af bil
i tilfælde af hjemkald

Udgifter til hjemtransport af din bil, hvis du og samtlige passagerer har haft
dækningsberettiget skade under ”Hjemkald”.

Lægehjælp

Hvis du bliver syg eller kommer til skade på din rejse, er det altid en god idé straks at søge
lægehjælp,
Du kan ringe til Europæiske ERVs døgnåbne lægevagt og alarmcentral på telefon
+45 70 10 90 30, som kan rådgive dig via telefonen. Som regel vil det også være
nødvendigt, at du kommer til en lokal læge.

Selvrisiko ved leje af
motorkøretøj

Eventuel selvrisiko i forbindelse med kaskoskade på lejet personbil, autocamper,
motorcykel, eller knallert.

Ødelagte feriedage /

Denne dækning omfatter erstatning for ødelagte feriedage for forsikrede, hvis forsikrede
har haft en dækningsberettiget skade under ”Sygdom og Tilskadekomst”, ”Hjemtransport”
eller ”Hjemkald”, fordi forsikrede er:
a) r amt af akut opstået sygdom eller tilskadekomst, så forsikrede ikke kunne
deltage i eller udøve den aktivitet, der var rejsens primære formål.
b) hospitalsindlagt,
c) hjemtransporteret,
d) hjemkaldt eller
e) afgået ved døden.

Tillægsdækning
Overfald
Får du en påviselig personskade under din rejse i udlandet som følge af et overfald, dækker
forsikringen psykologbehandling på opholdsstedet eller i Danmark. Derudover omfatter
dækningen en erstatning svarende til det beløb, som en skadevolder, efter dansk
retspraksis, ville blive dømt til at betale for en personskade, i henhold til den til enhver tid
gældende Lov om erstatningsansvar, hvis personskaden var opstået under tilsvarende
omstændigheder i Danmark. Det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at du er i
live på udbetalingstidspunktet.
Varigt mén
Forsikringen dækker en invaliditetserstatning, hvis du som følge af et ulykkestilfælde på
rejser i udlandet, får et varigt mén på mindst 5 %.
Dødsfald
Forsikringen dækker en dødsfaldserstatning, hvis du dør under din rejse i udlandet som
følge af et ulykkestilfælde.
Tandskade
Får du, som følge af et ulykkestilfælde på rejsen, en tandskade, dækker forsikringen
udgifter til tandbehandling.
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