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Bagasjeforsikring

Produktdatablad
Firma: Accept försäkringsaktiebolag (publ), registrert i Sverige
Produkt: Bagasjeforsikring 1260
Produktdatabladet er et sammendrag av produktvilkårene. Besøk www.accept.se/resebyra for vilkårene i sin
helhet for 1260. For informasjon om Accept sin håndtering av personopplysninger og klager, besøk
www.accept.se/allmanna-villkor. Produktdatabladet ble sist oppdatert 14.06.2017.

Hvilken type forsikring er det?

Bagasjeforsikringen kan gi erstatning dersom din bagasje ankommer destinasjonen mer enn 2 timer etter deg.
Du kan også få erstatning dersom bagasjen blir stjålet. Forsikringen gjelder uten egenrisiko. Du må være bosatt
i Norden eller i Tyskland for å være omfattet av forsikringen.

Hva er forsikret?

Hva er ikke forsikret?
xxBagasje som ble oppbevart på et ulåst sted.

DDBagasjetyveri, maks. 6000 kr.
DDBagasjeforsinkelse (utreise)

		 sjablong/kvittering:
--2 timer: 500 kr/1 000 kr
--4 timer: 750 kr/1 500 kr
--6 timer: 1 000 kr/2 000 kr

Finnes det noen begrensninger?
!!Kontanter/smykker gis en erstatning på maks.
1500 kr.
!!Maks 3000 kr ved tyveri fra kjøretøyer.

Hvor gjelder forsikringsbeskyttelsen?

DDOveralt i verden.

Hvilke forpliktelser har jeg?

• Ved forsinkelse kreves PIR-rapport fra flyselskapet.
• Tyveri må politianmeldes.
• Du må fremme eventuelle erstatningskrav innen 3 måneder.
Når og hvordan betaler jeg?

Forsikringen betales samtidig og på samme måte som reiseordningen betales.

Når starter og slutter forsikringsbeskyttelsen?

Forsikringen starter å gjelde når du avleverer din bagasje til flyselskapet, og slutter ved hjemkomst i
boligen, dog maks. 30 dager.

Trenger jeg forsikringen?

Du avgjør selv om du har behov for forsikringen, men du trenger aldri å kjøpe flere forsikringer som omfatter eksakt samme sak. Følg tabellen for å se om det finnes rom for erstatning dersom du omfattes av
annen forsikringsbeskyttelse. Har du likevel flere forsikringer, har du rett til å vende deg til det av disse
forsikringsselskapene du ønsker for å søke om erstatning.
Finnes det erstatningsomfang som jeg/selskapet omfattes av:
Kortforsikring som ikke omfatter alle i bookingen.

Ja

Accept sin kompletterende reiseforsikring

Ja

Annen bagasjeforsikring med samme omfang

Ja
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Øvrig informasjon

Forsikringen selges av distributører. Forsikringsgiver er forsikringsselskapet Accept, som håndterer
skaderegulering og evt. klager vedrørende skaderegulering. Forsikringspremien inneholder en provisjon
som baseres på forsikringsprisen, for å dekke salgskostnadene for forsikringen. Forsikringen kan ikke
kjøpes direkte av Accept.

Accept Försäkringsaktiebolag
Box 2068
S-174 02 Sundbyberg

Organisasjonsnummer:
516401-6577

www.accept.se
info@accept.se

+46 (0)8-629 24 90

