
Grupperejseforsikringen dækker altid:
 ¡  Ubegrænset dækning af lægehjælp og indlæggelse på hospital,  

hvis en i gruppen bliver syg eller kommer til skade på rejsen. 

 ¡ Både offentlige og private hospitaler i hele verden.

 ¡ Tilkaldelse af op til 3 personer ved alvorlig sygdom eller  
      tilskadekomst.

 ¡  Hjemtransport, hvis en i gruppen bliver syg eller kommer til skade.

 ¡ Dækning af tandbehandling i udlandet ved akut opstået behov. 

 ¡ Ubegrænset dækning af evakueringsomkostninger ved terror,  
     krig, naturkatastrofer mv.

 ¡  Privatansvar, hvis en af jer bliver gjort ansvarlig for skade på en  
person eller ved skader på ting inkl. skader i/på fx. et hotel.

 ¡ Hvis du eller en anden i gruppen skal rejse hjem før tid grundet      
     alvorlig sygdom/dødsfald i nærmeste familie.

 ¡ Rejseomkostninger til erstatningsperson, såfremt rejselederen/          
     læreren bliver syg eller må rejse hjem før tid.

 ¡ Alle fritids- og sportsaktiviteter på rejsen. 

Grupperejseforsikring
- billig og med markedets bedste dækning

Grunddækning

14,5 DKK pr. dag - Rejse i Europa*

21,- DKK pr. dag - Rejse i Verden ekskl. 

26,- DKK pr. dag - Rejse til USA

4,- DKK pr. dag - Tilvalgspakke

Grupperejseforsikringen er for jer som gruppe, der ønsker en billig rejseforsikring, men hvor I også  
får en virkelig god dækning uanset hvor i verden, rejsen går til. 

Priseksempel 

72,5 DKK - 5 dage, Rejse i Europa*

168,- DKK - 8 dage, Rejse i Verden ekskl. USA                                                                                

312,- DKK - 12 dage, Rejse i Verden inkl. USA             

*EU lande samt Albanien, Bosnien-Herzegovina, Færøerne, 
Grønland, Hviderusland, Island, Kosovo, Liechtenstein, Makedonien, 
Moldova, Montenegro, Norge, Rusland (indtil Ural), Schweiz, Serbien, 
Tyrkiet og Ukraine.
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Sådan er I dækket
Grupperejseforsikring

Kontakt KILROY

 +45 70 22 05 35

            grupperejser@kilroy.dk

Beskrivelserne er ikke fuldstændige med hensyn til dækningsomfang, begrænsninger eller undta-
gelser. Vi henviser til de aktuelle forsikringsbetingelser; 00802, som du kan finde på www.erv.dk 
eller ved at kontakte KILROY.

Få hjælp døgnet rundt
Vores alarmcentral er åben 24/7 året 
rundt, og I kan få hjælp, uanset hvor i 
verden I er.

Får I brug for at anmelde en skade, kan I  
enkelt og hurtigt gøre det på vores 
hjemmeside www.erv.dk 

Hvem må tegne forsikringen? 
Grupperejseforsikringen tilbydes til 
skoler/institutioner som tager elever, 
beboere, medlemmer m.v. med på rejser 
som de arrangerer.

Grupperejseforsikringen skal tegnes af 
minimum 10 personer.

Forsikringsdækning Grundpakke: Gruppe

Sygdom og tilskadekomst ü

Tandbehandling ved akut opstået behov ü

Psykolog eller psykiater på rejsen eller efter hjemkomst til 
bopælslandet ü

Syge- og hjemtransport ü

Sygeledsagelse ü

Tilkaldelse ved akut sygdom og tilskadekomst ü

Krisepsykologhjælp til den rejsende ü

Psykologhjælp til pårørende ü

Eftersøgning og redning ü

Privatansvar, global juridisk assistance & sikkerhedsstillelse/
kaution ü

Hjemkaldelse ü

Erstatningsperson ü

Mulige tilvalgspakke indeholdende: 

Bagage §

Forsinket bagage §

Rejseulykke - død og invaliditet §

Tandbehandling pga. ulykke eller tyggeskade §

Overfald §


