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RESEFÖRSÄKRING 

 

Reseförsäkring för Barnen Framför Allt-Adoptioners medlemmar 
Försäkringsnummer 830783659 

Gäller från 2018-03-01 
 

A. ALLMÄNT – FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 

För vem och när gäller försäkringen? 

Försäkringen gäller för adoptivbarn, från det att vårdnaden om barnet överlåtits till den nya föräldern på plats i barnets födelseland och 

till dess barnet nått sin nya hemort.  

 

Försäkringsvillkor 

För försäkringen gäller Europeiska ERVs Tjänstereseförsäkringsvillkor 1 januari 2017 i tillämpliga delar. Villkoren kan beställas från 

Europeiska ERV eller hämtas på www.erv.se. 
 

Säkerhetsföreskrifter 

Försäkringen innehåller begränsningar och undantag vad gäller omfattning och ersättningsbelopp. Det är försäkringstagarens ansvar att 

ta del av dessa. För att full ersättning i enlighet med villkoren ska aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter följas. 

 

Anmäl alltid resa till krigs-/högriskområde – särskilda villkor gäller 

Planerar du att resa till ett krigs- / högriskområde gäller särskilda villkor och du måste kontakta oss för ett godkännande innan avresa 

för att försäkringen ska gälla. Besök vår hemsida för mer information och anmälan www.erv.se. 

 

Anmäl skada 

Anmäl skada online på vår hemsida www.erv.se. Skadehändelsen ska anmälas så snart som möjligt, helst inom 6 månader från 
skadetillfället. Spara alla läkar-, polis- eller övriga intyg samt kvitton på utlägg i original efter att du bifogat dem i anmälan.   

 

 

OMFATTNING MED HÖGSTA FÖRSÄKRINGSBELOPP (I SEK) PER PERSON OCH SKADA  

B. SJUKDOM OCH OLYCKSFALL M.M. 

Kostnader för sjukvård och tandbehandling  Nödvändiga och skäliga kostnader 

 vid olycksfall under längst 3 år 

 vid akut sjukdom under längst 1 år 

Ordinerade läkemedel  Nödvändiga och skäliga kostnader 

Akut tandbehandling och i samband med olycksfall  Nödvändiga och skäliga kostnader 

Resor i samband med vård och behandling  Nödvändiga och skäliga kostnader 

Besök hos kiropraktor, naprapat (max 5 behandlingar utan remiss)  Nödvändiga och skäliga kostnader 

Merkostnader vid hemtransport  Nödvändiga och skäliga kostnader 

Anhörigas resa till svårt sjuk/skadad eller vid dödsfall Nödvändiga och skäliga kostnader 

Merkostnader för kost och logi (under längst 60 dagar)  

Merkostnader för kost, logi och hemresa vid förlängd vistelse till följd  Nödvändiga och skäliga kostnader 

av sjukdom/olycksfall (under längst 60 dagar)  

Begravning på plats  30 000 

Extrakostnader vid sjukhusvistelse utomlands  219 000 (högst 600 SEK/dag) 

Konvalescensersättning vid minst 30 dagars hel sjukskrivning 12 000 (2 000 SEK/mån under längst 6 månader) 
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Sjukdom och olycksfall 

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader vid akut sjukdom och olycksfall samt för tillfällig behandling av akuta tandbesvär på 

resmålet. Se till att få läkarintyg och kvitton på egna utlägg. Blir den försäkrade sjuk eller skadas ska Europeiska ERV Alarm kontaktas.  

Godkännande i förhand från Europeiska ERV eller Europeiska ERV Alarm krävs bl. a. för: 

• planerad sjukhusinläggning 

• medicinsk evakuering/hemtransport 

• vid alla former av behandling som beräknas överstiga 10 000 SEK. 
 

Läkarintyg och andra handlingar (t ex kvitton i original) som behövs för att Europeiska ERV skall kunna reglera ärendet skall bifogas skadeanmälan. 

 

Hemtransport 

Vid allvarliga händelser ingår hemtransport.  Europeiska ERV Alarm ska alltid kontaktas innan hemtransport. 

C. INVALIDITETS – OCH DÖDSFALLSERSÄTTNING 

Vid dödsfall p.g.a. olycksfall  50 000 

Vid invaliditet, medicinsk/ekonomisk p.g.a. olycksfall  800 000 

Vid minst 10 % invaliditet p.g.a. sjukdom och smitta  800 000 

Hjälpmedel  50 000 

För person som fyllt 75 år är försäkringsbeloppen maximerad till 100 000 SEK vid dödsfall och 300 000 SEK vid invaliditet. För medföljande barn 

under 18 år är dödsfallsbeloppet max 50 000 SEK. Se även moment P. Dödsfallsersättning vid sjukdom 

D. KRISTERAPI 

Behandling av akut psykisk kris, upp till 10 st. behandlingar hos leg. Psykolog  25 000 

För make/maka/sambo och barn till den försäkrade om den försäkrade avlider under tjänsteresan 25 000 

Upp till 10 st. behandlingar hos leg. Psykolog 

Vid 30 % medicinsk invaliditet  25 000 

E. BAGAGESKYDD 

Personlig lösegendom (varav för stöldbegärlig egendom 30 000 SEK)  80 000 

Företagets egendom  30 000 

Resehandlingar  30 000 

Pengar (gångbara mynt och sedlar)  5 000 

Merkostnader för spärrning av konto-/bank och kreditkort  5 000 

Försäkringen gäller för den skada som orsakats plötsligt och oförutsett på den försäkrades egendom som medförs under resan för resans 

ändamål. Egendomen kan även vara hyrd eller lånad. För att full ersättning skall lämnas måste den försäkrade vara aktsam om sin egendom. Stöld 

ska polisanmälas på den ort där skadan inträffade. Skada som inträffar under transport eller på hotell ska dessutom anmälas till transportföretaget 

eller till hotellet. 

F. FÖRSENING 

Bagageförsening vid utresa, ingen karenstid  6 000 

Efter 24 timmar ytterligare  6 000 

Bagageförsening vid hemresa  1 500 

Försening av bagage 

Vid bagageförsening ersätts nödvändiga och skäliga merkostnader för resans ändamål t.ex. kläder, hygienartiklar och väska. Kostnaderna ska styrkas med 
Property Irregularity Report vid bagageförsening samt originalkvitton på utlägg. 

 

G. TRYGGHETSPAKET 

Merkostnad vid evakuering ur krigs- och högriskområde 50 000 

Merkostnad vid förlängd vistelse p.g.a. karantän eller naturkatastrof  50 000 

Merkostnader vid myndighetsavspärrningar 6 000 
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H. ANSVARSSKYDD - PRIVATANSVAR 

Vid person och/eller sakskada  10 000 000 

 

Om du råkar ut för skadeståndskrav ska Europeiska ERV omedelbart kontaktas. 

I. RÄTTSKYDD 

För den försäkrade som privatperson 250 000 

Självrisk 20%, dock lägst 1 000 

Om du behöver använda rättskyddet ska Europeiska ERV omedelbart kontaktas. 

J. ÖVERFALLSKYDD VID PERSONSKADA 

Vid personskada  750 000 

 

Överfall ska polisanmälas på den ort där skadan inträffade. Du bör uppsöka läkare och få dina skador dokumenterad. 

ERVs SERVICENÄT 

 
Euro-Center – våra servicekontor, Euro-Center, hjälper dig direkt på plats med information, rådgivning och skadeanmälningar. 
För mer information om ditt närmaste Euro-Center, besök www.euro-center.com 
 
 

VID ALLVARLIGT SJUKDOMS- ELLER OLYCKSFALL 

Europeiska ERV Alarm: Larmcentralen är öppet dygnet runt, året om. Telefon 0770-456 920. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Söderberg & Partners     Barnen Framför Allt 
Fredsgatan 12      Box 10034 
111 52 Stockholm     434 21 Kungsbacka 
Telefon: 08-700 51 70     Telefon:0300-331 31 
fredsgatan@soderbergpartners.se    adoption@bfa.se 

   
 

VIK HÄR 
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