Afbestillingsforsikring

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Accept Försäkringsaktiebolag (publ), 516401-6577, Sverige
Produkt: Afbestillingsforsikring
Produktfaktabladet er en sammenfatning af vilkårene for produktet. Besøg www.accept.se/resebyra
for fuldstændige vilkår 1250. Produktfaktabladet er senest opdateret 28.09.2018.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Afbestillingsforsikringen kan udbetale erstatning, hvis du efter booking er nødt til at afbestille på
grund af akut sygdom, dødsfald, skilsmisse, arbejdsgiver i konkurs eller hvis der indtræffer en uforudset hændelse i dit hjem. Selvrisikoen er normalt 10 %. Hvis personen, som er årsagen til afbestillingen, er over 70 år, kan selvrisikoen være højere.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

DDRejsearrangementet som findes på

xx Rejsearrangement købt på en anden
faktura.

samme faktura som præmien for denne
forsikring, hvis afbestilling sker pga.:
DDakut sygdom,
DDdødsfald,
DDskilsmisse,
DDarbejdsgiver i konkurs,
DDuforudset hændelse i dit hjem.
DDMaks. erstatning: 15.000 kr./forsikring.

Er der nogen begrænsninger af 		
dækningen?
!! Afbestilling hvis den forsikrede mangler
gyldigt pas, visum.
!! Forsikringen gælder ikke ved graviditet.
!! Afbestilling pga. kendt omstændighed.

Hvor er jeg dækket?

DDOveralt i verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?
-- Du skal fremsætte et eventuelt erstatningskrav inden for 3 måneder samt fremvise relevant

og sandfærdig dokumentation for at Accept skal kunne bedømme sagen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Forsikringen betales samtidigt og på samme måde som rejsearrangementet betales.

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringen dækker afbestilling på grund af hændelser, som indtræffer mellem bookingtidspunktet og afrejsetidspunktet.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Der er ikke fortrydelsesret ved aftaler om forsikring, som vedrører rejse- og bagageforsikringspolicer
med begrænset løbetid på højst 1 måned.
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Har jeg behov for forsikringen?

Du afgør selv, om du har behov for forsikringen, men du behøver aldrig købe flere forsikringer,
som omfatter eksakt samme ting. Læs i tabellen for at se, om der er en erstatningsmulighed,
hvis du omfattes af en anden forsikringsbeskyttelse. Har du alligevel flere forsikringer, har du
ret til at henvende dig til den forsikringsgiver, du vil, for at ansøge om erstatning.
Er der erstatningsmulighed, hvis jeg/selskabet omfattes af:
Kortforsikring, som ikke omfatter alle på bookingen.
Kortforsikring, som ikke omfatter flyskatter.
Hjemforsikring uden afbestillingsbeskyttelse.
Hjemforsikring med afbestillingsbeskyttelse.
Separat afbestillingsforsikring for den samme rejse fra et andet selskab.

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

Øvrige oplysninger

Forsikringen sælges af distributører, som ikke tilvejebringer rådgivning pga. en såkaldt upartisk
og personlig analyse. Præmien for forsikringen indeholder en forordning, der er baseret på
forsikringens pris, af hensyn til at dække forsikringens forsikringsomkostninger. Forsikringen kan
ikke købes direkte hos Accept.
Accept Försäkringsaktiebolag (publ) er forsikringsgiver til produktet. Accept, organisationsnummer
516401-6577, er et forsikringsselskab, som er underlagt tilsyn af Finansinspektionens. Accepts
adresse er Box 2068, S-17402, Sundbyberg, Sverige. Der findes yderligere kontaktoplysninger på
www.accept.se.
Accept har udpeget en klageansvarlig, som er registreret hos Finansinspektionen. Klager
håndteres løbende af den klageansvarlige. Det er også muligt at rette henvendelse til en anden
instans, f.eks. Allmänna reklamationsnämnden. Der findes yderligere oplysninger i Accepts
klagevejledning, som findes på www.accept.se/allmanna-villkor.
Dansk lovgivning er gældende for forsikringsaftalen. Der findes oplysninger om Accepts
håndtering af personlige oplysninger, automatisk betaling samt fortrydelsesret/fjernsalg på
www.accept.se/allmanna-villkor.
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