Avbeställningsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Gouda Reseförsäkring, del av Gjensidige Försäkring,
filial till Gjensidige Forsikring ASA, Norge

Produkt: 2032

Detta produktfaktablad ger en kortfattad beskrivning av försäkringen. Produktfaktabladet är inte en fullständig
beskrivning av vad försäkringen täcker och inte täcker och tar inte hänsyn till dina individuella anpassningar.
Det är ditt försäkringsbrev tillsammans med de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Den här försäkringen gäller vid avbeställning av resa och ersätter din faktiska ekonomiska förlust om du på
grund av plötslig oförutsedd händelse inte kan genomföra planerad resa. Exempel på kostnader som
försäkringen ersätter är: flygbiljetter, hotell, transfer, evenemang eller en specifik aktivitet/utflykt med mera.
Försäkringen gäller helt utan självrisk.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Grundskydd
! Akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall
som drabbar dig, en nära anhörig,
medförsäkrad medresenär eller
någon du har för avsikt att besöka.
! Annan plötslig oförutsedd händelse
som drabbar dig och som medför att
du inte kan genomföra den planerade
resan. Till exempel brand eller inbrott
i din bostad, skilsmässa, uppsägning
från en heltidsanställning.

" Försäkringen omfattar inte resa som
ställs in av arrangör. Till exempel
researrangör eller flygbolag.
" Försäkring gäller bara för händelser
som uppkommer plötsligt och oförutsett. Försäkringen gäller aldrig om
avbeställning beror på en redan känd
sjukdom som visat symptom senare
än 3 månader innan försäkringen
köptes.

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
#

Vid avbeställning på grund av
sjukdom/skada ska tillståndet vara så
allvarligt att det kräver sjukhusinläggning, av läkare ordinerat
sängläge eller därmed jämställt.

Var gäller försäkringen?
! I hela världen.

Vilka är mina skyldigheter?
•

Du ska kontrollera att upplysningarna i ditt försäkringsbrev är korrekta och att samtliga
försäkrade är namngivna på försäkringsbrevet.

•

I händelse av skada ska du alltid kontakta oss omgående.

•

Du är skyldig att tillhandahålla Gouda de upplysningar som är nödvändiga för, att vi ska kunna
besluta om skadan är omfattad av försäkringen och isåfall hur.

När och hur ska jag betala?
•

Försäkringen måste vara köpt och betald senast samma dag som du binder dig till köpet av
resan. Om resan i sin helhet ska betalas omedelbart ska även försäkringen betalas samma
dag.

•

Försäkringen kan inte köpas eller betalas senare än tre dagar innan resan påbörjas. Du kan
betala försäkringen med inbetalningskort eller kreditkort.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla när premien är betald och upphör att gälla när resan påbörjas, dock
senast det angivna datumet på försäkringsbrevet. Resan betraktas som påbörjad när du lämnar
bostaden eller motsvarande

Hur kan jag säga upp avtalet?
•

Du har rätt att ångra köpet inom (14) dagar från det att avtalet ingås. Om du önskar nyttja din
ångerrätt måste du meddela det till Gouda innan ångerfristen löper ut. Gouda har rätt att kräva
premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande.
Ångerrätten gäller inte om distansavtalet avser en försäkring med avtalad giltighetstid om en
månad (30 dagar) eller mindre. Gouda har rätt att kräva ersättning för kostnad för tiden från
avtalsslutet fram tills du meddelar Gouda att du önskar frånträda avtalet, dock minst 200 SEK.

•

Kontakta Gouda om du önskar utnyttja din ångerrätt.

