
Försäkring vid flygbolagskonkurs Villkor 4752:2 

 

1. Definitioner 

 

Den försäkrade 

Försäkringen gäller för de personer som finns angivna på fakturan för flygbiljetten och 

premien för denna försäkring under förutsättning att de är folkbokförda inom Norden.  

 

Försäkringstiden 

Försäkringen börjar gälla från den tidpunkt fakturan med premien för denna försäkring är 

betald och upphör vid hemkomsten från den resa som finns angiven på samma faktura. 

Försäkringen måste vara tecknad och betald senast 24 timmar före resans tidtabellsenliga 

avgångstid som finns angiven på den försäkrades flygbiljett. 

 

Konkurs 

Med konkurs avses konkurs enligt vid varje tidpunkt gällande svensk lagstiftning eller 

motsvarande insolvensprocess enligt andra staters jurisdiktion. 

 

Utresa 

Med utresa avses den inledande resan ut från den försäkrades hemadress i Norden.  

 

2. Vad försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för resor med utresa från Norden. 

 

Om det flygbolag som ställt ut den försäkrades biljetter går i konkurs ersätter försäkringen 

den försäkrades kostnader för ny flygbiljett i motsvarande bokningsklass som den 

ursprungliga flygbiljetten. Försäkringen ersätter bara kostnader som inte kan ersättas från 

annat håll, tex. researrangör, flygbolag, annan transportör, annan försäkring eller enligt 

lagstiftning.  

 

Om den försäkrade inte påbörjat resan när konkursen inträffar lämnas ersättning med det 

som den försäkrade betalt för flygbiljetten/flygbiljetter, dock ej kreditkostnader, premien 

för denna försäkring eller andra försäkringar.  

 

Har den försäkrade redan påbörjat resan när konkursen inträffar lämnas ersättning med det 

som den försäkrade betalt för flygbiljetten/flygbiljetter för den del av resan som ställts in, 

eller om resan som ställts in avser returresa till Norden, kostnaden för hemresa till 

Norden, dock ej kreditkostnader, premien för denna försäkring eller andra försäkringar. 

 

Högsta ersättning är 25 000 kr per person. 

 

 

3. Åtgärder vid skada 

Skada som kan ge rätt till ersättning ska anmälas omgående. Försenad anmälan av skada 

medför att ersättningen minskas med vad Accept därigenom har förlorat i återvinningsbar 

andel av den försäkrades biljettkostnad i konkursen på grund av  att den försäkrade inte 

anmält skadan omgående. Till skadeanmälan ska bifogas de handlingar som framgår av 

skadeanmälningsblanketten.  

 

 



4. Vad försäkringen inte gäller för  

a) biljetter hos flygbolag som när biljetten betalas och/eller skrivs ut är under 

företagsrekonstruktion, är registrerade under ”Chapter 11” eller i övrigt är insolvent eller 

försatt i konkurs 

b) följdskador eller merkostnader till följd av flygbolagskonkurs 

c) skada som har samband med atomkärnreaktion, krig, krigsliknande händelser, 

inbördeskrig, revolution, terroristattack, uppror eller åtgärd av makthavare som 

obehörigen tagit makten eller för förstörelse genom myndighetsingripande, strejk, lockout, 

blockad eller liknande händelse 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (publ), Gustavslundsvägen 147, 167 51 
Bromma,  organisationsnr: 516401-6577

6. 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.

7. Tillämplig lag

Svensk lag gäller för detta försäkringsavtal.

8. 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. 
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