Rejsegodsforsikring

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Accept försäkringsaktiebolag (publ), 516401-6577, Sverige
Produkt: Rejsegodsforsikring
Produktfaktabladet er en sammenfatning af vilkårene for produktet. Besøg www.accept.se/resebyra
for fuldstændige vilkår 1260. Produktfaktabladet er senest opdateret 28.08.2018.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Rejsegodsforsikringen kan give erstatning, hvis din bagage ankommer mere end 2 timer senere end
dig selv til distinationen. Du kan også få erstatning, hvis din bagage bliver stjålet. Forsikringen gælder
uden selvrisiko. Du skal have bopæl i de nordiske lande eller i Tyskland for at være omfattet af forsikringen.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den?

DDTyveri af bagage, maks. 6 000 kr.
DDBagageforsinkelse (udrejse) skabelon/

xx Bagage, som er blevet opbevaret i et
ulåst rum.

		 kvittering:
--2 timer: 500 kr./1 000 kr.
--4 timer: 750 kr./1.500 kr.
--6 timer: 1.000 kr./2.000 kr.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?

!! Kontanter/smykker erstattes med maks.
1.500 kr.
!! Maks. 3.000 kr. ved tyveri fra køretøj.

Hvor er jeg dækket?

DDOveralt i verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?
-- Ved forsinkelse kræves PIR-rapport fra ﬂyselskabet
-- Tyveri skal meldes til politiet
-- Du skal indkomme med eventuelt erstatningskrav inden for 3 måneder

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Forsikringen betales samtidigt og på samme måde som rejsearrangementet betales.

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringen træder i kraft, når du indleverer din bagage til ﬂyselskabet og ophører ved hjemkomsten til boligen, dog maks. 30 dage.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

For forsikringer med en aftalt gyldighedsperiode på én måned eller mindre er der ingen
fortrydelsesret.
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Har jag behov av försäkringen?

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.
Ja
Accepts supplerende rejseforsikring
Ja
Anden bagageforsikring med samme omfatning
Ja

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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