
EN SIKKER SAFARITUR 

- starter med en god rejseforsikring

Safari Eksperten tilbyder i samarbejde med Europæiske ERV en ideel rejseforsikring 
til din ferierejse, udstyrsforsikring til dit værdifulde elektroniske udstyr samt en 
afbestillingsforsikring, så du er sikret, hvis du ikke kan gennemføre rejsen.  

Hvem er Europæiske ERV?
Europæiske ERV er Danmarks største og ældste rejseforsikringsselskab og er en del af 
den tyske forsikringskoncern ERGO, som er repræsenteret i 30 lande. Det betyder, at du 
har et bredt og fagligt stærkt netværk med i bagagen, når du vælger at tegne forsikring 
hos Europæiske ERV.

100 % tryghed på din ferierejse
Europæiske ERV’s rejseforsikring tager udgangspunkt i de særlige forhold, der gør sig 
gældende, når du tager på ferierejse og dækker bl.a. ødelagte feriedage.

I tillæg til rejseforsikringen kan du tilkøbe en Teknisk Udstyrsforsikring, som  svarer til 
værdien af dit fotoudstyr, kikkert mm. 

Hjælp døgnet rundt - verden rundt
Med en rejseforsikring fra Europæiske ERV kan du få hjælp 24 timer i døgnet, 365 dage 
om året. På Europæiske ERV Alarm sidder dansktalende medarbejdere klar til at hjælpe 
dig, hvis uheldet er ude, og med et globalt netværk af læger og sygeplejersker sikres du 
den bedste assistance på din ferierejse.  

På de næste sider finder du information om de forskellige typer forsikringer, du kan 
tegne. Hvis du har brug for hjælp til at sikre, at du rejser ud med den rigtige forsikring, 
står vi naturligvis til din disposition. 

Vi ønsker dig en rigtig god rejse.

Med venlig hilsen 
Safari Eksperten



Sygdom og tilskadekomst
Vi dækker behandling, hvis du bliver akut syg eller  
kommer til skade på rejsen.

Forsinket fremmøde og mistede forbindelser
Vi dækker ekstraudgifter, hvis du pga. uforudsete 
hændelser forsinkes på din ud- eller hjemrejse.

Erstatningsrejse
Vi betaler en ny rejse, hvis du pga. akut sygdom eller  
tilskadekomst får ødelagt minimum 50% af dine 
feriedage. 

Bagageforsinkelse på udrejsen
Vi dækker udgifter til erstatningskøb, hvis din indtjekkede 
bagage bliver forsinket eller ikke ankommer på udrejsen.

Hjemtransport
Vi dækker hjemtransport til din bopæl eller hospital, hvis du  
pga. akut sygdom eller tilskadekomst ikke selv kan rejse hjem.

Privat ansvar
Vi dækker, hvis du som privatperson holdes erstatnings- 
ansvarlig for person- eller tingskade under rejsen. 

Bagage
Vi dækker i tilfælde af bortkomst, tyveri og beskadigelse af 
din bagage (både medbragt og bagage købt på rejsen).

Ødelagte feriedage
Vi kompenserer for ødelagte feridage, hvis der opstår akut 
sygdom eller tilskadekomst.

Selvrisiko - leje af motorkøretøj
Vi dækker selvrisiko på din lejebil eller motorhome med op  
til DKK 25.000.  Husk at tegne det, der svarer til kasko!

$

$

Alarmcentral 24/7 
- dansktalende

Medicinsk forhåndstilsagn 
- Online, enkelt og gratis 

Online skadeanmeldelse   
- Nemt og hurtigt

Næsten 100 års erfaring 
med rejseforsikringer

REJSEFORSIKRING PLUS  

- den bedste dækning til din rejse

Din sikkerhed på rejsen

Se enkeltrejsebetingelser her > 

Se årsrejsebetingelser her >

Se produktinformation her >

Du kan også finde forsikringsbetingelserne på 
www.erv.dk under Dokumenter

https://www.europaeiske.dk/globalassets/gemensamt/danmark/pdf/betingelser/2018/enkeltrejse/enkeltrejseforsikring-basisplus_dk_05.18.pdf
https://www.europaeiske.dk/globalassets/gemensamt/danmark/pdf/betingelser/2019/ars/p6-39-aersrejseforsikring-basisplus_dk_06.19.pdf
https://www.europaeiske.dk/globalassets/gemensamt/danmark/pdf/ipids/9.-enkeltrejseforsikring-plus_09.18-.pdf
http://www.erv.dk


DÆKNINGSOVERSIGT  
Rejseforsikring Plus + Bagage

DÆKNING FORSIKRINGSSUM

SYGDOM OG TILSKADEKOMST

Akut sygdom og tilskadekomst Rimelige og nødvendige udgifter

Lokale transport omkostninger Rimelige og nødvendige udgifter

Kost og logi 1.000 pr. døgn

Akut tandbehandling 5.000

Tandskade Rimelige og nødvendige udgifter

Hjemtransport Rimelige og nødvendige udgifter

Sygeledsagelse 2 personer + børn

Tilkald 2 personer + børn

Fysioterapi og kiropraktik 15.000

Lægelig fejlbehandling 1.000.000

OVERFALD

Overfald 500.000

BAGAGEFORSINKELSE

Bagageforsinkelse 1.000 pr. døgn  
(max. op til 3 døgn)

FORSINKET FREMMØDE

Nye billetter til transport Rimelige og nødvendige udgifter

Hotel, kost, lokaltransport og tøj 2.000 pr. dag 

Erstatningsbil inden afrejse 25.000

EVAKUERING

Transport Rimelige og nødvendige udgifter

Hotel, kost, lokaltransport og tøj 15.000 pr. person pr. rejse

EFTERSØGNING OG REDNING

Eftersøgning og redning 100.000 pr. pers./ 
300.000 pr. skade

KRISEHJÆLP

Krisehjælp til forsikrede 10.000 pr. forsikrede pr. skade

Krisehjælp til nært  
familiemedlem 10.000 pr. skade

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

DÆKNING FORSIKRINGSSUM

ANSVAR & GLOBAL JURIDISK ASSISTANCE

Personskade 10.000.000 pr. skadetilfælde

Tingskade 10.000.000 pr. skadetilfælde

Global juridisk assistance 100.000 pr. rejse

FORSINKET ANKOMST - ud- og hjemrejse

Fra 3 timers forsinkelse 200 pr. forsikrede pr. rejse

Fra 12 timers forsinkelse 500 pr. forsikrede pr. rejse

SELVRISIKO - indbo og kasko

Indboforsikring 10.000 pr. rejse

Bilforsikring 10.000 pr. rejse

SELVRISIKO - leje af køretøj

Bil, båd, motorcykel, knallert, 
snescooter el. cykel

25.000 pr. rejse

HJEMKALD

Hjemkald Rimelige og nødvendige udgifter

Transport af bil ved hjemkald Rimelige og nødvendige udgifter

ØDELAGT FERIE

Ødelagte feriedage eller  
erstatningsrejse

50.000 pr. person  
(max. 200.000 pr. police)

Ubenyttede aktiviteter (ex. købt 
under rejsen og ikke kan gennem-
føres pga. sygdom)

15.000  
(max. 60.000 pr. police pr. rejse)

FERIEBOLIGSIKRING

Leje af ny feriebolig 20.000 pr. rejse

BAGAGE

Personlige ejendele 25.000

Rejsedokumenter 2.000 pr. forsikrede pr. skade

Kontanter 2.000 pr. forsikrede pr. skade

Øvrige omkostninger (erstatning 
af pas, kreditkort o.lign) 2.000 pr. skade



GRUNDDÆKNING

Ansvarsforsikring 
& Global juridisk 
assistance

Privatansvar: Dækker 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 udgifter til erstatningskøb, hvis din indtjekkede bagage bliver forsinket på udrejsen og ikke 
ankommer sammen med dig på destinationen. 

Bagage Forsikringen dækker bortkomst, tyveri og beskadigelse af din bagage. Både den bagage, som du medbringer på 
rejsen, og den bagage, som du køber i løbet af rejsen, er dækket af forsikringen. 

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 alm. dansk kaskoforsikring.

Erstatningsrejse /
Ferierejsegaranti  
(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)  hospitalsindlagt,
b)  hjemtransporteret,
c)  hjemkaldt eller
d)  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 Safari Ekspertens 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 +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 /
Ferierejsegaranti for 
forsikrede

Denne dækning omfatter erstatning for ødelagte feriedage for forsikrede, hvis forsikrede har haft en dæknings-
berettiget skade under ”Sygdom og Tilskadekomst”, ”Hjemtransport” eller ”Hjemkald”, fordi forsikrede er:
a)   ramt 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

Rejseulykke

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

Sportsudstyr Forsikringen dækker, hvis dit eget medbragte eller lejede sportsudstyr bliver forsinket eller beskadiget under 
offentlig transport, eller hvis det bliver stjålet på rejsen. 

Beskrivelse af udvalgte dækninger på Plus + Bagage

Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og ændrede dækninger.



Bemærk at alle præmier er rundet op til nærmeste hele krone. 

PRISOVERSIGT 
Forsikringer kan udstedes til nøjagtig det antal dage, du har brug for  
– kontakt os og hør mere.

Alle priser inkl. selvrisiko på DKK 1.000.  
Selvrisikoen på DKK 1.000 pr. skade gælder 
udelukkende i forbindelse med dækningen  
Sygdom og Tilskadekomst. Ønskes forsikringen  
uden selvrisiko tillægges prisen 15 %.

Alle priser er inkl. +1.1 % skadesforsikringsafgift  
til staten.

Enkeltrejseforsikring Plus
inkl. bagage dækning Periode 0-59 år 60-64 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år >80 år

Udvidet Europa

3 dage 288 339 400 449 498 547

4 dage 300 353 417 469 519 570

5 dage 313 368 435 488 541 594

6 dage 327 385 453 507 563 618

7 dage 339 399 470 526 584 640

8 dage 352 414 488 546 606 665

Verden
ekskl. USA

5 dage 671 771 890 985 1.080 1.176

10 dage 780 895 1.033 1.142 1.252 1.361

17 dage 933 1.069 1.231 1.361 1.491 1.621

Verden
inkl. USA

5 dage 1.024 1.203 1.416 1.587 1.757 1.927

10 dage 1.186 1.393 1.638 1.834 2.031 2.227

17 dage 1.414 1.658 1.949 2.180 2.413 2.645

Årsrejseforsikring Plus
inkl. bagage dækning

0-59 år 60-64 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år >80 år

Udvidet Europa 359 430 499 555 612 667

Verden inkl. USA 895 1.069 1.243 1.383 1.521 1.661

Spar penge med en årsrejseforsikring
Rejser du mere end én gang om året, er en årsrejseforsikring 
den billigste løsning for dig. Allerede efter de første 7 
rejsedage, har du sparet penge ved at købe en 
årsrejseforsikring.  

Med en årsrejseforsikring kan du rejse lige så mange gange, du 
vil, fra én dag og op til 30 dage ad gangen, de næste 12 mdr. 
En årsrejseforsikring kan købes med individuel dækning eller 
familiedækning. 



Teknisk Udstyr
I tillæg til din rejseforsikring har du mulighed for at forsikre dit elektroniske 
udstyr (fx fotoudstyr, kikkert mm.) ved tilkøb af en Teknisk Udstyrsforsikring. 

Forsikringspræmien svarer til 2 % af den forsikrede genstand på rejse op til 30  
dage. Ønskes forsikringen forlænget ud over de 30 dage, er præmien +0,5 % pr. 
måned. 

Afbestilling af rejsen
Tegner du en afbestillingsforsikring, er du sikret imod at miste de penge, som 
du har betalt for din rejse, hvis du skulle blive forhindret i at tage afsted. 

Du kan vælge at købe en afbestillingsforsikring til 4% eller 6% af rejsens pris. 
Vælger du 4%, vil din erstatning ved afbestilling blive udbetalt som et 
tilgodebevis til Safari Eksperten.

Har du valgt at købe en afbestillingsforsikring til 4 % 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, hvor efter Europæiske 
ERV behandler din skade i henhold til forsikringsbetingelserne.

Hvis din skade dækkes, fremsender Europæiske ERV en bekræftelse til dig 
sammen med et tilgodebevis svarende til rejsens pris.

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, hvor efter 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.

Se betingelserne for teknisk udstyr her >

Se produktinformation her >

TEKNISK UDSTYR OG AFBESTILLING
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http://erhverv.europaeiske.dk/upload/PDFs/Downloads%20sektionen/Betingelser/erhverv2012/E14_1_tekniskudstyr-444_01.12.pdf
https://www.europaeiske.dk/privat/skadeanmeldelse/
https://www.europaeiske.dk/privat/skadeanmeldelse/
https://www.europaeiske.dk/globalassets/gemensamt/danmark/pdf/betingelser/erhverv/tekniskudstyr_betingelser.pdf
https://www.europaeiske.dk/globalassets/gemensamt/danmark/pdf/ipids/9.-enkeltrejseforsikring-plus_09.18-.pdf
https://www.europaeiske.dk/globalassets/gemensamt/danmark/pdf/ipids/2.-teknisk-udstyrsforsikring-kort-tid_09.18.pdf

