Erhvervsrejseforsikring – dækningsoversigt
LEV 2016 (008-317.579)
I skemaet finder du en kort forklaring af Europæiskes
dækninger. De komplette dækningsbeskrivelser finder du i
vedlagte forsikringsbetingelser nr. 00801.
Skemaet er delt i to, grunddækning og tillægsdækninger.

Grunddækning
Forsikringsdækning
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Sygdom
Dækker udgifter til hospitalsophold og
behandling ved akut sygdom eller tilskadekomst.
Dækker udgifter til lægebesøg og lægeordineret
medicin og tandbehandling.
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Op til 3 personer

Lægelig fejlbehandling
Sker der fejl i forbindelse med lægebehandling
yder Europæiske erstatning.
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Ubegrænset

Sygeledsagelse og tilkaldelse
I tilfælde af alvorlig akut sygdom eller
tilskadekomst, kan op 3 personer ledsage
forsikrede eller tilkaldes i forbindelse med
sygetransport.
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Ubegrænset

Syge- og hjemtransport
Dækker udgifter til ambulancetransport,
overflytning ved behandlingssvigt og evt.
hjemtransport til Danmark.
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Forsikringssum

Kr. 1 mio.

24 timers telefonisk lægevagt
Under rejsen kan Europæiskes lægevagt
kontaktes 24 timer i døgnet med spørgsmål til
opstået sygdom eller medicin.

24 timer

WorldRescue Business®
WorldRescue Business® dækker bl.a.
eftersøgning og redning, evakuering ved terror,
naturkatastrofer eller epidemier samt
psykologisk krisehjælp. Rejseafbrydelse ved frygt
for terror dækkes ligesom ekstraudgifter til
ophold, hvis den planlagte hjemrejse ikke kan
finde sted som følge af terror.

Eftersøgning og redning: Kr. 75.000
Evakuering: Kr. 50.000
Behandling hos psykolog: Kr. 10.000
Krisepsykologisk behandling: Ubegrænset
Krisehjælp til pårørende: Ubegrænset
Rejseafbrydelse ved terror: Kr. 50.000
Ekstra udgifter til ophold: Kr. 50.000
WorldRescue Business® beredskab: 24
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timer
Voyager Information Portal (VIP)
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VIP-portalen giver online adgang til relevante
informationer 24 timer i døgnet.

8

Europæiskes Coaching line
Hvis sikrede får brug for hjælp og coaching på
rejsen, giver dækningen mulighed for
professionel og kvalificeret telefonisk rådgivning
24 timer i døgnet.
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Krigsrisiko*
Forsikringen dækker, hvis det land, forsikrede
rejser til befinder sig på vores krigsrisikoliste
som risikozone.

24 timer

24 timer

24 timer

*Krigsrisiko
1. Dækningen fås som en obligatorisk krigsrisikodækning mod en tillægspris på 15 % af alle dagspriser,
eller
2. fås som en individuel ordning mod en tillægspris på 100 % for rejsedage i lande, der på
rejsetidspunktet er opført på Europæiskes risikoliste. Den individuelle ordning kræver, at rejsen
registreres på www.vip-online.com inden afrejsen.
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Tillægsdækninger
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Forsikringsdækning

Forsikringssum

Ulykke

Dødsfaldssum:

Yder erstatning ved varigt men eller død. Ved
mengrader på 20 % og mere fordobles
erstatningen.
Der ydes også erstatning for tilskadekomst, som
ikke resulterer i varigt men, erhvervsevnetab,
tandskade, koma, overfald og invaliditet og ved
trope- eller øjensygdomme.

kr. 259.900

Bagage, Bagageforsinkelse og Bagageservice

Bagagesum

Dækningen erstatter tab af bagage, eksempelvis
ved tyveri, beskadigelse eller forveksling. Ved
bagageforsinkelse dækkes rimelige og nødvendige
erstatningskøb.

kr. 31.600

Invaliditetssum:
Kr. 259.900
Overfald: kr. 500.000

Bagageforsinkelse:
kr. 5.000 kr.
(Kr. 3.000 ingen karenstid og yderligere
2.000 efter 48 timer).
Bagageservice
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Privatansvar, Global juridisk assistance og
Sikkerhedsstillelse
Hvis den forsikrede gøres ansvarlig for en skade på
en person eller en ting.
I forbindelse med en retssag henviser vi til
advokater i udlandet og dækker omkostninger og
rejseudgifter.
Bliver den forsikrede eller dennes ejendele
tilbageholdt af lokale myndigheder, stiller vi
sikkerhed, så forsikrede og/eller dennes ejendele
om muligt kan blive frigivet. Endvidere dækkes
udgifter til selvrisiko på lejet motorkøretøjs
kaskoforsikring.

Personskade:
kr. 10.000.000
Tingskade:
kr. 5.000.000
Global juridisk assistance:
kr. 100.000
Sikkerhedsstillelse:
kr. 100.000
Selvrisiko ved leje af motorkøretøj
Kr. 5.000
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Privat hjemkaldelse, Erhvervsbetinget
hjemkaldelse og Erstatningsperson
Dækker udgifter, hvis den forsikrede skal rejse til
Danmark pga. alvorlig akut sygdom eller død
blandt nærmeste pårørende.
Vi dækker også rejseudgifter, hvis den forsikrede
øjeblikkelige tilstedeværelse i virksomheden er
nødvendig af økonomiske årsager.
Hvis den forsikrede bliver syg i mindst 5 dage
under erhvervsrejsen, dækkes rejseudgifter for en
erstatningsperson.
Særlige betingelser: Rejseudgifter for en
erstatningsperson dækkes op til 10.000 kr., hvis
den forsikrede bliver syg i mindst 48 timer under
erhvervsrejsen.

Forsikringen dækker borgernes hjælpere
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Ubegrænset

