Forsikring ved flyselskabskonkurs

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Accept Försäkringsaktiebolag (publ.), 516401-6577, Sverige
Produkt: Forsikring ved flyselskabskonkurs
Produktfaktabladet er en sammenfatning af vilkårene for produktet. Besøg www.accept.se/
resebyra for at læse de fuldstændige vilkår 4752. Produktfaktabladet blev sidst ændret den
28. september 2018.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Forsikringen kan udbetale erstatning, hvis det flyselskab, som har udstedt dine billetter, får konkurs.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

DDHvis konkursen indtræffer før

xx Følgeskader eller meromkostninger som
følge af flyselskabskonkurs.
xx Kreditomkostninger.

afrejse, erstattes omkostningerne for
flybilletterne.
DDHvis konkursen indtræffer, efter du
har påbegyndt rejsen, udbetales der
erstatning til nye flybilletter på den
samme bookingklasse.
DDMaks. erstatning er DKK 20.000/person.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?

		

!! Der kan ikke udbetales erstatning, hvis
flyselskabet fra under rekonstruktion
eller fortsat var under konkurs, da du
bookede flybilletterne.

Hvor er jeg dækket?

DDForsikringen er gældende for rejser med afrejse fra Norden.
Hvilke forpligtelser har jeg?
-- Skader, der kan give ret til erstatning, skal anmeldes med det samme. Forsinkede

anmeldelser af skader medfører, at erstatningen reduceres med det, som Accept har tabt i
forhold til den genanvendelige del af den forsikredes billetomkostninger i konkursen, hvis
den forsikrede ikke har anmeldt skaden med det samme.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Forsikringen skal være betalt senest 24 timer før rejsens afgangsride og betales på samme
måde, som rejsearrangementet betales på.

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor fakturaen med præmien for denne forsikring
betales, og ophører ved hjemkomsten fra den rejse, der er angivet på samme faktura.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

For forsikringer med en aftalt gyldighedsperiode på én måned eller mindre er der ingen
fortrydelsesret.
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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. 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 samt fortrydelsesret/fjernsalg på
www.accept.se/allmanna-villkor.
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