Forsikring ved flyselskabskonkurs - vilkår 4752:2 (DK)
1.

Definitioner

Den forsikrede
Forsikringen gælder for de personer, som er angivet på fakturaen for flybilletten og præmien for denne forsikring under
forudsætning af, at de har folkeregisteradresse i Norden.
Forsikringstiden
Forsikringen gælder fra det tidspunkt, hvor fakturaen med præmien for denne forsikring er betalt, og ophører ved hjemkomsten
fra den rejse, som er angivet på samme faktura. Forsikringen skal være tegnet og betalt senest 24 timer inden rejsens afgangstid,
som er angivet på den forsikredes flybillet.
Konkurs
Med konkurs menes konkurs i overensstemmelse med den til ethvert tidspunkt gældende danske lovgivning eller tilsvarende
insolvensproces i overensstemmelse med andre staters jurisdiktion.
Udrejse
Med udrejse menes den indledende rejse fra den forsikredes hjemadresse i Norden.
2. Hvad forsikringen gælder for
Forsikringen gælder for rejser med udrejse fra Norden.
Hvis det flyselskab, som har udstedt den forsikredes billetter, går konkurs erstatter forsikringen den forsikredes omkostninger til
en ny flybillet i en bookingklasse, som svarer til den oprindelige flybillet. Forsikringen erstatter kun omkostninger, som ikke
kan erstattes fra andet hold, f.eks. rejsearrangør, flyselskab, anden transportør, anden forsikring eller i henhold til lovgivningen.
Hvis den forsikrede ikke har påbegyndt rejsen, når konkursen indtræffer, gives erstatning for det, som den forsikrede har betalt
for flybilletten/flybilletterne, dog ikke kreditomkostninger, præmien for denne forsikring eller andre forsikringer.
Har den forsikrede allerede påbegyndt rejsen, når konkursen indtræffer, gives der erstatning for det, som den forsikrede har
betalt for flybilletten/flybilletterne for den del af rejsen, som er blevet indstillet, eller hvis den rejse, som er blevet indstillet,
vedrører returrejsen til Norden, gives der erstatning for omkostningerne til hjemrejse til Norden, dog ikke kreditomkostninger,
præmien for denne forsikring eller andre forsikringer.
Den højeste erstatning er på 20.000 kr. pr. person.
3. Forholdsregler ved skade
Skader, som kan give ret til erstatning, skal anmeldes omgående. For sen anmeldelse af skade medfører, at erstatningen
reduceres med det, som Accept derved har tabt i genindvindingsandel af den forsikredes billetomkostningerne i konkursen, fordi
den forsikrede ikke anmeldte skaden omgående. Til skadesanmeldelsen skal der vedlægges de dokumenter, som fremgår af
skadesanmeldelsesblanketten.
4. Hvad forsikringen ikke gælder for
a) billetter hos flyselskaber, som, når billetten betales og/eller udstedes, er under rekonstruktion, er registrerede under "Chapter
11" eller i øvrigt er insolvente eller fortsat i konkurs.
b) følgeskader eller meromkostninger som følge af flyselskabskonkurs
c) skade, som har forbindelse til en atomkernereaktion, krig, krigslignende hændelser, borgerkrig, revolution, terroristangreb,
oprør eller handlinger fra magthavere, som uberettiget har taget magten, eller for ødelæggelse på grund af myndighedsindgreb,
strejke, lockout, blokade eller lignende hændelser.
5. Forsikringsgiver
Forsikringsgiver er Accept Försäkringsaktiebolag (publ), postboks 2068, 174 02 Sundbyberg, Sverige.
Organisationsnr.: 516401-6577
6. Udbetaling
Ret til erstatning træder i kraft, når den, som gør krav på erstatning, har godtgjort, hvad der påhviler denne. Udbetaling skal ske
inden for 30 dage, efter at den forsikrede har godtgjort det, som påhviler denne. Det gælder for omkostninger, der erstattes af
denne forsikring, at Accept Försäkringsaktiebolag overtager den forsikredes ret til erstatning fra andre, som det kan påhvile at
erstatte skaden eller omkostningen.
7. Gældende lovgivning
Dansk lovgivning er gældende i denne forsikringsaftale.
8. Genoptagelse af afgørelse
Den, som ikke er tilfreds med forsikringsgiverens afgørelse af en sag vedrørende denne forsikringsaftale, kan få afgørelsen
genoptaget i et skadenævn. Kontakt Accept Försäkringsaktiebolag for at få yderligere information.
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