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Vilkår 1260:1 Rejsegodsforsikring
1. Hvem er dækket af forsikringen?
Forsikringen gælder for forsikringstageren. For at være dækket af forsikringen, skal du have fast bopæl i de nordiske lande
eller i Tyskland.
2. Omfanget af forsikringen
Forsikringen dækker de udgifter, som ved erstatningsbar pludselig og uforudset begivenhed opstår ved bagageforsinkelse,
tab eller ved tyveri af bagage, som indtræffer i løbet af den forsikredes rejse.
3. Forsikringstid
Forsikringen gælder for det rejsearrangement, som findes på samme faktura som præmien for denne forsikring, dog højst 30
dage efter rejsens start. Rejsen anses for at starte på det tidspunkt, hvor forsikrede indleverer sin bagage til flyselskabet eller
dets repræsentant, og slutter ved hjemkomsten til boligen.
4. Selvrisiko
Forsikringen gælder uden selvrisiko.
5. Forsinkelse af bagage
Forsikringen dækker, hvis den forsikredes incheckede bagage kommer senere til destinationen end den forsikrede ifølge
nedenstående (pr. forsikret person):
- forsinkelse mere end 2 timer, 500 kr. i fast skabelonerstatning eller 1.000 kr. for meromkostninger mod originale
kvitteringer.
- forsinkelse mere end 4 timer 750 kr. i fast skabelonerstatning eller 1. 500 kr. for meromkostninger mod originale
kvitteringer.
- forsinkelse mere end 6 timer 1.000 kr. i fast skabelonerstatning eller 2.000 kr. for meromkostninger mod originale
kvitteringer.
For at modtage erstatning kræves dokumentation på forsinkelsen i form af en PIR-rapport fra flyselskabet. For at få udbetalt
erstatning skal meromkostningen have opstået, før man fik bagagen tilbage. Ved bagageforsinkelse på hjemrejsen får man
ingen erstatning.
6. Tab eller tyveri af bagage
Forsikringen giver erstatning for tab ved pludselig og uforudset hændelse, eller tyveri af den forsikredes ejendom under
rejsen. Erstatningen er højst 6.000 kr. pr. forsikret.
6.1 Begrænsninger
I tilfælde af tyveri fra bagagerummet i et aflåst motorkøretøj, en båd eller lignende er erstatningen begrænset til 3.000 kr.
Dette gælder dog ikke, hvis tyveriet sker fra et pengeskab/safety box eller fra en forsvarligt aflåst bagageafdeling. Kontanter,
smykker og lignende har en sammenlagt maksimal erstatning på 1.500 kr.
7. Undtagelser
Forsikring dækker ikke:
- glemt eller forlagt ejendom/bagage
- tyveri, hvor der ikke er foretaget politianmeldelse
- tyveri af bagage fra ulåst motorkøretøj, båd eller lignende
- omkostninger, hvor erstatning kan fås fra en anden forsikring.
8. Erstatning
I tilfælde af tab eller tyveri, erstatter forsikringen markedsværdien for den beskadigede eller mistede ejendom før
skadehændelsen. Accept overtager ejerretten til de genstande, der er blevet erstattet i tilfælde af skader.
9. Agtpågivenhedskrav
For at erstatningen kan udbetales kræves det, at den forsikrede har udvist normal agtpågivenhed og holder sin ejendom under
opsigt. Ved manglende agtpågivenhed eller tilsyn kan erstatningen reduceres eller helt bortfalde. For udbetaling af fuld
erstatning, skal den forsikrede være omhyggelig med sin ejendom og opbevare den, således at tyveri og skader så vidt muligt
undgås. Glemsomhed betyder, at agtpågivenhedskravet ikke er opfyldt.
10. Overdragelse
Den forsikrede må ikke uden samtykke fra Accept pantsætte eller overdrage forsikringen

1

14.06.2017

11. Skade, der kan give ret til erstatning, skal indberettes til:
Skader, der kan give ret til erstatning, skal indberettes straks på en skadesanmeldelsesblanket. Hvis den forsikrede undlader
at fremsætte erstatningskrav inden for tre måneder fra den dato, han/hun fik kendskab til sin fordring, ydes ingen erstatning.
Skadesanmeldelsen sendes til: Accept Försäkringsaktiebolag (publ), Box 2068, 174 02 Sundbyberg, Sverige.
Til skadesanmeldelsen skal vedlægges:
- Bookingbekræftelse, rejsebevis eller lignende, hvor bookingdato og forsikringer er angivet
- Evt. PIR-rapport fra flyselskabet
- Evt. politianmeldelse
- Evt. original kvittering
- Andre dokumenter, der er nødvendige for vurderingen af skaden
12. Udbetaling
Ret til erstatning indtræffer, når den person, der anmoder om erstatning, har opfyldt de forpligtelser, der ligger til grund for
dette. Udbetaling skal ske inden for 30 dage, efter at forsikrede har opfyldt det, der påhviler denne. For omkostninger, som
erstattes af denne forsikring, overtager Accept Försäkringsaktiebolag den forsikredes ret til erstatning fra en anden, som er
forpligtet til at betale erstatningen eller omkostningen.
13. Force majeure
Forsikringsgiveren er ikke ansvarlig for tab eller skade i forbindelse med kernekraftreaktioner, krig, krigslignende tilstande,
borgerkrig, revolution, oprør eller handling af magthavere, som uberettiget tager magten, eller forstyrrelser gennem
myndigheders indgriben, strejke, lockout, blokade eller lignende.
14. Dobbelt forsikring og tilbagebetalingskrav
Er den risiko, som denne forsikring dækker, også forsikret af en anden forsikring, kan den forsikrede henvende sig til det
forsikringsselskab, han eller hun ønsker at få erstatning fra for sin skade. Men der kan dog ikke betales højere erstatning i alt
end svarende til skaden. Hvis den forsikrede interesse også er dækket af en anden forsikring, og i den anden forsikring er
underlagt forbehold for dobbelt forsikring, gælder det samme forbehold i denne forsikring. I det omfang, den forsikrede har
modtaget erstatning, overtager Accept retten til at tilbagekræve udbetalt erstatning fra den, som er ansvarlig for skaden, eller
fra en anden forsikring.
15. Anvendelig lov
Dansk lov gælder for denne forsikringsaftale.
16. Personoplysninger
Accept Försäkringar (publ) er ansvarlig for dine personlige data. Vi bruger dine oplysninger til statistik og skaderegulering
samt til at opfylde alle lovmæssige forpligtelser og regler, såsom lov om forsikringsvirksomhed. Oplysningerne giver du for
det meste selv, men ved hjælp af dit personnummer kan vi få data fra offentlige registerressourcer om, hvor du bor. Dine
personoplysninger kan også blive videregivet til de tredjeparter, som Accept Försäkringsaktiebolag (publ) samarbejder med,
for eksempel IT-leverandører. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om brugen af dine personlige data, er du velkommen
til at kontakte os. Du kan til enhver tid anmode om, at dine oplysninger ændres eller slettes. En gang om året, har du også ret
til gratis at modtage oplysninger om, hvilke personlige oplysninger, vi har om dig. For udtræk kontakt Accept på
info@accept.se eller Box 2068, 174 02 Sundbyberg, Sverige.
17. Anke af afgørelser
Hvis den forsikrede er uenig eller utilfreds med afgørelsen, der er truffet, kan forsikrede klage skriftligt til Accept’s
Klageansvarlige, og få revurderet afgørelsen. Skriv til: Accept – Klageansvarlig, Box 2068, 174 02 Sundbyberg, Sverige.
Ønsker forsikrede at klage over den afgørelse den klageansvarlige har truffet, kan forsikrede klage til Ankenævnet for
Forsikring. Det er ikke en betingelse for at klage til Ankenævnet for Forsikring, at man har henvendt sig til Accepts
klageansvarlige. Adressen for Ankenævnet for Forsikring er: Ankenævnet for forsikring, Anker Heegårdsgade 2, 1572
København V.
18. Forsikringsgiver
Forsikringsgiver er Accept Försäkringsaktiebolag (publ), Box 2068, 174 02 Sundbyberg, Sverige.
Organisationsnummer: 516401-6577 (Cvr-nummer: 34529744).
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