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Tjänstereseförsäkring – Europeiska ERV
Nedan finner du lite kort information vad som gäller vid eventuell
sjukdom/olycksfall under din vistelse utomlands eller på tjänsteresa i Sverige.
Försäkringen gäller samtliga anställda, förtroendevalda och särskilt utsedda
samt elever under studieresor och praktik i hela världen. Försäkringsperiod
20210101–20211231.
Försäkringen gäller i hela världen med begränsningar/undantag för krigs- och
högriskområden, se UD:s rekommendationer över dessa områden.
Se bifogat Försäkringsbevis vad gäller omfattningen och där det också
framgår hur du anmäler en skada.
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 Europeiska ERV samarbetar med sjukhus över hela världen, som håller
en bra standard och ger relevant och kvalificerad vård om du skulle bli
sjuk eller skadad under resan.
 När du uppsöker läkare vid sjuk- och olycksfallsskada, se till att du får
läkarintyg med uppgift om diagnos, föreskrifter och behandling, kvitton
och sjukjournaler. Bifoga alla intyg och kvitton i original såsom kvitton
för utgifter, flygbiljetter, avbokningsbevis, polisanmälan, inköpskvitton
garantibevis etc. som styrker dina ersättningsanspråk tillsammans med
skadeanmälan. För skadeanmälan se nedan.
 Om ditt bagage blir försenat eller skadat se till att du får intyg av
flygbolaget, en ”Property Irregularity Report (PIR). Bifoga intyget
tillsammans med din skadeanmälan. För skadeanmälan se nedan.
 Om flyget är försenat be flygbolaget om ett förseningsintyg. Bifoga
intyget tillsammans med din skadeanmälan. För skadeanmälan se
nedan.
 Vid AKUT skada utomlands vänd dig direkt till Europeiska ERVs
larmcentral på tel nr +46(7) 770 456 920. Den har öppet 24 timmar om
dygnet, året runt! Vid icke-akut skada anmäl via försäkringsbolagets
hemsida. För detaljerad info se bifogat Försäkringsbevis ovan.
 Vid all skadeanmälan uppge alltid försäkringsnummer 50030265 eller,
om det är en redan anmäld och pågående skada, uppge aktuellt
skadenummer (som du fick vid din anmälan).
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OBS! Kom ihåg att alltid har ditt försäkringskort (Travel Insurance
Card) med dig vid resa, särskilt viktigt vid utlandsresa.
Försäkringskortet fylls igenom att klicka på länken nedan och följa
anvisningarna för Travel Insurance Card.
https://www.erv.se/foretag/service-och-tjanster/forsakringskort-foretag/
De uppgifter som du skall fylla i på kortet (innan du skriver ut det) är:
Employed by/Company: Region Kronoberg
Policy No: 50030265
Insured/Name: Ditt namn så som det står skrivet i passet.
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