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Avbeställningsförsäkring

Produktfaktablad
Företag: Accept försäkringsaktiebolag (publ), registrerat i Sverige
Produkt: Avbeställningsförsäkring 1250
Produktfaktabladet är en sammanfattning av villkoren för produkten. Besök www.accept.se/resebyra för fullständigt villkor 1250. För information om Accepts hantering av personuppgifter och klagomål besök
www.accept.se/allmanna-villkor. Produktfaktbladet är senast uppdaterat 2017-11-01.

Vad är det för typ av försäkring?

Avbeställningsförsäkringen kan lämna ersättning om du sedan bokning måste avboka på grund av akut sjukdom, dödsfall, skilsmässa, arbetsgivare i konkurs eller om oförutsedd händelse i ditt hem inträffar. Självrisken
är normalt 10 %, om personen som är orsaken till avbokningen är över 70 år kan självrisken vara högre.

Vad är försäkrat?

DDResearrangemanget som finns på samma
faktura som premien för denna försäkring,
om avbokning sker p.g.a:
akut sjukdom,
dödsfall,
skilsmässa,
arbetsgivare i konkurs,
oförutsedd händelse i ditt hem.
Maxersättning: 30 000 kr/försäkring.
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Vad är inte försäkrat?
xxResearrangemang köpta på annan faktura.
Finns det några begränsningar?
!!Avbokning om den försäkrade saknar giltigt
pass, visum.
!!Försäkringen gäller inte vid graviditet.
!!Avbokning p.g.a. känd omständighet.

Var gäller försäkringsskyddet?

DDÖverallt i världen.

Vilka skyldigheter har jag?

• Du måste framställa eventuellt ersättningskrav inom 3 månader samt tillhandahålla relevant och sanningsenlig dokumentation för att Accept ska kunna bedöma ärendet.

När och hur betalar jag?

Försäkringen betalas samtidigt och på samma sätt som researrangemanget betalas.

När startar och slutar försäkringsskyddet?

Försäkringen täcker avbokning på grund av händelser som inträffar mellan bokningstillfället och avresetidpunkten.

Har jag behov av försäkringen?

Du avgör själv om du har behov av försäkringen men du behöver aldrig köpa flera försäkringar som
omfattar exakt samma sak. Följ tabellen för att se om det finns ersättningsutrymme om du omfattas
av annat försäkringsskydd. Har du ändå flera försäkringar, har du rätt att vända dig till vilken av dessas
försäkringsgivare du vill för att ansöka om ersättning.
Finns det ersättningsutrymme om jag/sällskapet omfattas av:
Kortförsäkring som inte omfattar alla på bokningen.

Ja

Kortförsäkring som inte omfattar flygskatter.

Ja

Hemförsäkring utan avbeställningsskydd.

Ja

Hemförsäkring med avbeställningsskydd.

Nej

Separat avbeställningsförsäkring för samma resa från annat bolag.

Nej
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Övrig information

Försäkringen säljs av distributörer. Försäkringsgivare är Accept försäkringsaktiebolag som hanterar skadereglering och ev. klagomål vid skadereglering. Premien för försäkringen innehåller en provision som
baseras på försäkringens pris för att täcka försäljningskostnaderna för försäkringen. Försäkringen kan
inte köpas direkt av Accept.
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