Tjänstereseförsäkring
Det finns ett försäkringsskydd för alla som deltar i kyrkans verksamheter under resa i hela världen i
högst 365 dagar. Det är vår samarbetspartner ERV som är försäkringsgivare.

Vem gäller försäkringen för:
För anställda, förtroendevalda och övriga som reser på kyrkans uppdrag samt deltagare på resa som
görs i kyrkans verksamhet, när de lämnar den ordinarie verksamheten och reser iväg.

Anställda
Den som reser som anställd eller förtroendevald i tjänsten, exempelvis resor mellan församlingar, till
en utbildning eller lägerresor med till exempel konfirmandgrupper eller med kyrkokören. Under
förutsättning att resan sker på uppdrag av kyrkan gäller försäkringen även för kortare resor i
närområdet och dagliga resor i tjänsten (för t.ex. vaktmästare m.fl.).

Deltagare
Deltagare i kyrkans verksamhet kan vara de som konfirmerar sig eller är med i kyrkokören, vilka ofta
gör resor i grupp tillsammans i kyrkans regi. Den gäller även andra grupper inom kyrkan som reser på
t ex studieresor, bibelresor eller andra gruppresor.

Frivilliga/Volontärer
Försäkringen gäller även för volontärer, familjemedlemmar och föräldrar till exempel konfirmander
eller barnkörmedlemmar om de fått ett uppdrag av kyrkan att vara behjälpliga ledare under resan.

Vad ersätter försäkringen:
Kostnader för vård utomlands vid sjukdom och olycksfall samt hemresekostnader, dödsfall &
invaliditet.
Reseavbrott; merkostnad för hemresa p.g.a nödsituation
Bagageskydd; egendomsskydd med allrisk
Förseningsersättning, bagageförsening, försening av färdmedel, missad avresa
Självriskskydd; i samband med tjänsteresa i egen bil ingår också självriskersättning för bilens
försäkring vid skada.
Även en typ av assistansförsäkring, Trygghet på vägen; gäller vid resa med bil, vid skada ring
+46 771 664 100.
Ansvarsskydd - privatpersoner; Vid person – eller sakskada
Avbeställningsskydd; Avbeställning av resa p.g.a. olycksfall, akut sjukdom, eller dödsfall och plötslig
oförutsedd händelse som gör att man inte kan resa.
Rättsskydd; Privat rättsskyddsförsäkring
Överfallsskydd; Vid personskada
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Trygghetspaket; Merkostnader vid evakuering ur krigs – och högriskområde. Merkostnader vid
förlängd vistelse p.g.a karantän eller naturkatastrof
Ersättning vid kidnappning; 2500 kr/dygn under längst 90 dagar
Kristerapi; Behandling vid akut psykisk kris hos leg. psykolog
Ersättares resa – ny resa; Ersättares resa

Försäkringen ersätter inte:
Vid deltagande i riskfyllda aktiviteter som till exempel; bergsklättring, motorsport, dykning, boxning el
sport med slag och sparkar, sport och idrottstävlingar el träning på elitnivå.
För olycksfall eller sjukdom, som på ett avgörande sätt, orsakats av att den försäkrade var påverkad
av narkotiska medel, sömnmedel eller missbrukat läkemedel.
Är ni osäker på om ni ska utöva en aktivitet och om denna omfattas av förbudet så se i fullständiga
villkoret för Tjänstereseförsäkring på www.erv.se Företag.

Kontaktuppgifter till ERV och Kyrkans Försäkring
ERVs hemsida www.erv.se, OBS: Alltid flik Företag, epost: corporate@erv.se eller telefon till
Företagssupport 0770-457 970.
Kyrkans Försäkrings hemsida www.kyrkansforsakring.se,
epost: kyrkans.forsakring@svenskakyrkan.se eller telefon 010-160 71 00.

Att tänka på:
Att ta med Gruppförsäkringsnumret 830790961 som man behöver ange vid anmälan av en
skada och telefonnummer för att anmäla akut skada vid resa, vilket också finns på ett
Försäkringskort (Travel Insurance card) som kan fås genom att kontakta Kyrkans Försäkring eller
ERVs företagssupport. Gruppförsäkringsnummer är Policy No.

ERV har även en APP Travel & care som samlar bra information kring din resa och ditt resmål,
läs mer på ERVs hemsida. Kod för Kyrkans Försäkring att lägga till appen är 830791401.

Ska ni åka till ett högriskområde behöver det anmälas till ERV innan resa med namn på samtliga
resenärer. Se aktuella högriskområden och gör anmälan på ERVs hemsida.
Ska ni resa till ett land som behöver visum krävs ibland ett
ERVs hemsida.
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försäkringsintyg, det beställer ni på

Är ni en grupp på 100 personer eller fler som ska resa till samma plats eller med samma
transportmedel ska detta anmälas i god tid innan resan till ERV:s företagssupport på deras hemsida.

Om ni ska få besökare från ett annat land behöver ni teckna till ett skydd för dem under deras
vistelse hos er; Försäkring för affärsbesök, se på ERVs hemsida.

Vid skada:
Vid akut skada kontakta Europeiska ERV Alarm tel. +46 770 456 920
Vid Skada kontakta ERV på telefon 0770-456 900 men enklast på www.erv.se under Företag

Villkor:
En sammamanställning för tjänstereseförsäkringen finns på www.kyrkansforsakring.se under
kundinloggning och fullständigt villkor för Tjänstereseförsäkringen finns på www.erv.se under Företag.
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