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Av- och ombokningsförsäkring
- Var steget före, få pengar tillbaka om något händer!

Med Av- och ombokningsförsäkringen är du steget före. Du behöver
inte oroa dig för en ekonomisk förlust utan får pengar tillbaka
om något plötsligt och oväntat händer som gör att du inte kan
genomföra resan eller besöka evenemanget.
Det spelar ingen roll om du ska åka på en skidresa, ut på ett
cykeläventyr eller paddla kanot. Du kan försäkra både resa,
boende och evenemang oavsett vart du ska åka.
Försäkringen omfattar också andra plötsliga och oväntade
händelser som kan inträffa innan resan som gör att du måste
avboka. Det kan vara på grund av att:
• s yftet med din resa blir förstört, t.ex. en stukad handled innan
skidresan
• något händer i din bostad, t ex inbrott, vattenskada eller brand
• din bil går sönder på väg ut till flygplatsen
• du blir uppsagd från jobbet
• ditt husdjur blir akut sjukt och måste opereras
• du insjuknar i bekräftad covid-19

Europeiska ERV
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista

Tel: 0770-456 900
Email: info@erv.se
www.erv.se

Därför ska du köpa Av- och ombokningsförsäkringen
n Ingen självrisk
n Du väljer själv om du vill försäkra hela resan eller
bara delar av resan t.ex. boendet eller
liftkortet.
n Om en i sällskapet måste avboka p.g.a. en plötslig
och oförutsedd händelse, kan även de andra välja
att boka av sin resa och få sitt försäkrade belopp
tillbaka.

Prisexempel
Bokningens pris

Försäkringen kostar

0 SEK - 20 000 SEK

495 SEK

20 001 SEK - 40 000 SEK

995 SEK

40 001 SEK - 50 000 SEK

1 495 SEK

Om priset på bokningen överstiger 50 000 SEK gäller premien enligt
Europeiska ERVs ordinarie prislista, vilket är 6,25 % av bokningens pris.
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Tänk dig att du har bokat en härlig fjällsemester för hela familjen,
kanske kombinerad med ett evenemang. Så händer det som inte
får hända. Innan avresa får ni inbrott i hemmet eller så blir någon
i familjen akut sjuk och du måste avboka resan som du har lagt
mycket pengar på.

