Bagageförsäkring

Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Accept försäkringsaktiebolag (publ), 516401-6577, Sverige
Produkt: Bagageförsäkring
Produktfaktabladet är en sammanfattning av villkoren för produkten. Besök www.accept.se/resebyra
för fullständigt villkor 1260. Produktfaktabladet är senast ändrat 2018-12-28.

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Bagageförsäkringen kan lämna ersättning om ditt bagage anländer mer än 2 timmar senare än du till
resmålet. Du kan även få ersättning om ditt bagage blir stulet. Försäkringen gäller utan självrisk. Du
måste vara bosatt inom Norden eller i Tyskland för att omfattas av försäkringen.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

DDStöld av bagage, max 6 000 kr.
DDBagageförsening (utresa)

xxBagage som har förvarats i olåst utrymme.

schablon/kvitto:
--2 timmar: 500 kr/1 000 kr
--4 timmar: 750 kr/1 500 kr
--6 timmar: 1 000 kr/2 000 kr

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?

!!Kontanter/smycken ersätts med max
1500 kr.
!!Max 3 000 kr vid stöld från fordon.

Var gäller försäkringen?

DDÖverallt i världen.

Vilka är mina skyldigheter?
-- Vid försening krävs PIR-rapport från flygbolag.
-- Stöld måste polisanmälas.
-- Du måste framställa eventuellt ersättningskrav inom 3 månader.

När och hur ska jag betala?

Försäkringen betalas samtidigt och på samma sätt som researrangemanget betalas.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Försäkringen startar när du lämnar in ditt bagage till flygbolaget och slutar vid hemkomst till
bostaden, dock max 30 dagar.

Hur kan jag säga upp avtalet?

För försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre, kan ingen ångerrätt utnyttjas.
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Har jag behov av försäkringen?

Du avgör själv om du har behov av försäkringen men du behöver aldrig köpa flera försäkringar
som omfattar exakt samma sak. Följ tabellen för att se om det finns ersättningsutrymme om
du omfattas av annat försäkringsskydd. Har du ändå flera försäkringar, har du rätt att vända
dig till vilken av dessas försäkringsgivare du vill för att ansöka om ersättning.
Finns det ersättningsutrymme om jag/sällskapet omfattas av:
Kortförsäkring som inte omfattar alla på bokningen.
Ja
Accepts kompletterande reseförsäkring
Ja
Annan bagageförsäkring med samma omfattning
Ja

Övrig information

Försäkringen säljs av distributörer, som inte tillhandahåller rådgivning grundad på en opartisk
och personlig analys i den mening som avses i Lag om försäkringsdistribution (SFS 2018:1219).
Premien för försäkringen innehåller en provision som baseras på försäkringens pris för att täcka
försäljningskostnaderna för försäkringen. Försäkringen kan inte köpas direkt av Accept.
Accept Försäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer 516401-6577, är ett
försäkringsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kontaktuppgifter till dem är
e-post: finansinspektionen@fi.se, webbadress: www.fi.se, postadress: Finansinspektionen,
Box 7821, 103 97 Stockholm, telefonnummer: 08-408 980 00. Accepts adress är Box 2068, 174 02,
Sundbyberg, övriga kontaktuppgifter finns på www.accept.se.
Accept har utsett en klagomålsansvarig som är registrerad hos Finansinspektionen. Klagomål
hanteras löpande av klagomålsansvarig. Det är även möjligt att vända sig till annan instans, till
exempel Allmänna reklamationsnämnden. Mer information finns i Accepts besvärshänvisning
som hittas via www.accept.se/allmanna-villkor.
Accept står under tillsyn av Konsumentverket gällande marknadsföring. Kontaktuppgifter till
dem är e-post: konsumentverket@konsumentverket.se, webbadress: www.konsumentverket.se,
postadress: Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad, telefonnummer: 0771–42 33 00.
Svensk lagstiftning tillämpas på försäkringsavtalet. För information om Accepts hantering av
personuppgifter samt ångerrätt/distansavtalslagen besök www.accept.se/allmanna-villkor.
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