


Varsågod, här är ditt Travel Insurance Card

Kortet visar att du är försäkrad hos Europeiska ERV och ska alltid uppvisas vid kontakter med sjukhus, läkare eller andra vård-
inrättningar om något inträffar under din tjänsteresa. På kortet finns viktiga telefonnummer och information som är bra att ha 
om något skulle inträffa. Därför bör du alltid ha försäkringskortet med dig när du reser. 

Har du några frågor om kortet eller din försäkring kontaktar du i första hand din arbetsgivare. 

Fyll i dina uppgifter på kortet. Du kan antingen fylla i uppgifterna direkt digitalt eller skriva ut sidan och sedan fylla i uppgifterna för hand. Klipp sedan ut 
kortet och förvara i plånboken.



TRAVEL INSURANCE CARD
Worldwide

IN NEED OF URGENT ASSISTANCE
EUROPEISKA ERV ALARM: +46 770 456 920
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Company

Policy No
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Name

To whom it may concern
This insurance covers necessary and reasonable costs in case of personal accident or acute 
illness. Regarding policy conditions applicable, please refer to the policy number stated overleaf.
Instruction to doctor/hospital
If requested Europeiska ERV Sweden/Europeiska ERV Alarm/Euro-Center will guarantee or 
advance payment.
In need of urgent assistance
Europeiska ERV Alarm. Phone No: +46 770 456 920
Otherwise contact Europeiska ERV in Sweden 
Phone +46 770 456 900. E-mail:corporate@erv.se. Website:www.erv.se
MediCall
24 hour medical advice line: +46 770 457 975
When in USA or Canada, please contact
Euro-Center USA Inc. Toll free number in the USA: 1-800-844-3876
Phone No. +1 212-265-8522

Visit www.euro-center.com for details about our worldwide service network.

hjälp på plaTs - Vem hjälper dIg om någoT händer 

europeiska erV alarm – vid akut hjälp
Om något allvarligt händer ska du, förutom att ringa det loka-
la larmnumret, även kontakta vår larmcentral Europeiska ERV 
Alarm. De har ett brett nätverk av läkare, sjukvårdspersonal, 
psykologer, präster m.m. över hela världen. De kan bl.a. ställa 
ut betalningsgarantier* så att du slipper ligga ute med pengar 
och kan även, om det behövs, ta kontakt med dina anhöriga. 

euro-Center - för service och information
Om du har frågor eller behöver hjälp som inte är akut vänder 
du dig till något av våra servicekontor, Euro-Centers, som 
finns runt om i världen. Där finns personal som förutom det 
lokala språket även talar minst ett skandinaviskt språk. De 
känner kulturen och har goda relationer med sjukhus och 
myndigheter. Även Euro-Center kan vid behov ställa ut betal-
ningsgarantier* om du t ex behöver hjälp att betala ditt läkar-
besök. Kontaktuppgifter till alla våra Euro-Centers samt deras 
geografiska ansvarsområden hittar du på euro-center.com. 

Kom ihåg försäkringsnumret och ditt kort 
Det är viktigt att du har ditt försäkringsnummer nära till hands 
när du kontaktar vår larmcentral eller Euro-Center så att de 
snabbt kan se vilken försäkring du har och hjälpa dig. 

Vägassistans – trygghet på vägen
Om du får fel på bilen under din tjänsteresa kan du få ersätt-
ning och hjälp att komma vidare. Eget direktnummer dygnet 
runt, året om till vår vägassistans. Gäller för resor både i Sverige 
och Europa. Telefon:+46 771- 66 41 00. 

skadeanmälan direkt på resmålet 
Om något skulle hända på din resa och det uppstår en kostnad 
du inte räknat med får du enkelt och smidigt hjälp direkt på 
resmålet genom att göra din skadeanmälan online på erv.se. 
Vill du vänta med anmälan tills du kommit hem går det natur-
ligtvis också bra.

*Betalningsgaranti innebär att sjukhuset/läkaren fakturerar Europeiska ERV Alarm eller Euro-Center direkt och du slipper ligga ute med pengar.
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