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Villkor 1260:1 Bagageförsäkring 

1. Vem gäller försäkringen för 

Försäkringen gäller för försäkringstagaren. För att omfattas av försäkringen ska du vara stadigvarande bosatt 

inom Norden eller i Tyskland. 

 

2. Försäkringens omfattning 

Försäkringen ersätter de kostnader som, vid ersättningsbar plötslig och oförutsedd händelse, uppstår vid 

bagageförsening, förlust eller vid stöld av bagage som inträffar under den försäkrades resa.  

 

3. Försäkringstiden 

Försäkringen gäller under researrangemang som finns på samma faktura som premien för denna försäkring, dock 

högst 30 dagar från resans start. Resan anses starta vid den tidpunkt som den försäkrade lämnar in sitt bagage till 

flygbolaget eller dess representant och avslutas vid hemkomst till bostaden. 

 

4. Självrisk 

Försäkringen gäller utan självrisk. 

 

5. Försening av bagage 

Försäkringen lämnar ersättning om den försäkrades incheckade bagage kommer till resmålet senare än den 

försäkrade enligt nedan (per försäkrad): 

– försening mer än 2 timmar 500 kr i schablonersättning eller 1 000 kr för merkostnader mot kvitto i original. 

– försening mer än 4 timmar 750 kr i schablonersättning eller 1 500 kr för merkostnader mot kvitto i original. 

– försening mer än 6 timmar 1 000 kr i schablonersättning eller 2 000 kr för merkostnader mot kvitto i original. 

 

För att ersättning skall utgå krävs dokumentation på förseningen i form av en PIR-rapport från flygbolaget. 

Merkostnaden måste ha uppstått innan bagaget återfås för att vara ersättningsbart. Vid bagageförsening på 

hemresan lämnas ingen ersättning.  

 

6. Förlust eller stöld av bagage 

Försäkringen ger ersättning vid förlust, genom plötslig och oförutsedd händelse, eller stöld av den försäkrades 

egendom under resa. Ersättning utgår med högst 6 000 kr per försäkrad. 

 

6.1 Begränsningar 

Vid stöld från bagageutrymme på ett låst motorfordon, båt eller liknande är ersättningen begränsad 3 000 kr. 

Detta gäller dock inte om stölden sker från ett kassaskåp/safety box eller från en ordentligt låst bagageavdelning. 

Kontanter, smycken och liknande har en samanlagd maxersättning på 1 500 kr. 

 

7. Undantag 

Försäkringen ersätter inte: 

– glömd eller förlagd egendom/bagage 

– stöld då polisanmälan inte har skett 

– stöld av bagage från olåst motorfordon, båt eller liknande 

– kostnader där ersättning kan erhållas från annan försäkring. 

 

8. Ersättning 

Vid förlust eller stöld ersätter försäkringen marknadsvärdet på den skadade eller förlorade egendomen före 

skadetillfället. Accept övertar äganderätten till föremål som ersatts vid skada.  

 

9. Aktsamhetskrav 

För att ersättning ska utgå krävs det att den försäkrade uppvisat normal aktsamhet och uppsikt över sin egendom. 

Vid bristande aktsamhet eller uppsikt kan ersättningen sättas ned eller helt utebli. För att full ersättning ska 

lämnas måste den försäkrade vara aktsam om sin egendom och förvara denna så att stöld och skada så långt 

möjligt förhindras. Glömska innebär att aktsamhetskravet inte är uppfyllt. 

 

10. Överlåtelse 

Den försäkrade får inte utan Accepts samtycke pantsätta eller överlåta försäkringen. 
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11. Skada som kan ge rätt till ersättning skall anmälas till:

Skada som kan ge rätt till ersättning ska snarast anmälas på skadeanmälningsblankett. Om den försäkrade 
underlåter att framställa ersättningskrav inom tre månader från det att han/hon fått kännedom om sin fordran 
lämnas ingen ersättning. Skadeanmälan skickas till: Accept Försäkringsaktiebolag (publ), 

Gustavslundsvägen 147, 167 51 Bromma.

Till skadeanmälan ska bifogas: 

- Bokningsbekräftelse, resebevis eller dylikt där bokningsdatum och försäkringar framgår 

- Ev. PIR-rapport från flygbolaget 

- Ev. polisanmälan  

- Ev. kvitto i original 

- Andra handlingar som behövs för bedömningen av skadan 

 

  

 

 

   

 

 

    

                 

                   

                

                

               

           

 

   

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

12. Utbetalning

Rätt till ersättning inträder när den som gör anspråk på ersättning fullgjort vad som åligger denne. Utbetalning

ska ske inom 30 dagar efter det att den försäkrade fullgjort det som åligger denne. För kostnader som ersatts av 
denna försäkring övertar Accept Försäkringsaktiebolag den försäkrades rätt till ersättning från annan som är

skyldig att ersätta skadan eller kostnaden.

13. Force majeure

Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust eller skada som har samband med atomkärnreaktion, krig,

krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit 
makten eller förstörelse genom myndighetsingripande, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

14. Dubbelförsäkring och återkravsrätt

Är den risk som denna försäkring omfattar även försäkrad genom annan försäkring kan den försäkrade vända sig 
till vilket avförsäkringsbolagen han eller hon vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre

ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan. Om försäkrat intresse även omfattas av annan försäkring

och det i den andra försäkringen finns förbehåll vid dubbelförsäkring gäller samma förbehåll i denna försäkring. 
I samma utsträckning som den försäkrade fått ersättning, övertar Accept rätten att återkräva utbetald ersättning 
av den som är ansvarig för skadan eller från annan försäkring.

15. Tillämplig lag

Svensk lag gäller för detta försäkringsavtal.

16. Personuppgifter

Accept Försäkringar (publ) ansvarar för dina personuppgifter. Vi använder dina uppgifter för statistik och 
skadereglering samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag och andra författningar, exempelvis

Försäkringsrörelselagen. Uppgifterna lämnar du företrädesvis själv, men med hjälp av ditt personnummer kan vi

hämta uppgifter från offentliga registerkällor om var du är bosatt. Dina personuppgifter kan också komma att

lämnas ut till sådana tredje parter som Accept Försäkringsaktiebolag (Publ) samarbetar med, exempelvis IT- 
leverantörer. Vid frågor och funderingar kring användandet av dina personuppgifter är du välkommen att ta 
kontakt med oss. Du kan när som helt begära att dina personuppgifter ändras eller raderas. En gång per år har du 
även rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig. För utdrag kontakta Accept på

info@accept.se eller Gustavslundsvägen 147, 167 51 Bromma.

17. Omprövning av beslut

Den som är missnöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende rörande detta försäkringsavtal kan få beslutet

omprövat i en skadenämnd. Kontakta Accept Försäkringsaktiebolag för ytterligare information.

Den som inte är nöjd kan också vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, 
telefon 08-783 17 00. Det går även bra att vända sig till domstol, i första hand tingsrätten.

18. Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (publ), Gustavslundsvägen 147, 167 51 Bromma,

Organisationsnummer: 516401-6577. 
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