
Försäkringstagare Nöjesresor

Startdatum 2021-02-04
Försäkring Avbeställningsförsäkring
Villkorsnummer 2032  / Fullständiga villkor hittar du på www.gouda-rf.se/nojesresor
Försäkrat belopp Se bokningsbekräftelse
Pris Inkluderat
Utfärdare 75685 / Nöjesresor
Datum 2022-03-15

Försäkringsbrev

Särskilda villkor
Särskilda villkor gäller med avvikelser för vad som stadgas i de fullständiga villkoren för B.1 
Högsta försäkringsbelopp, B.2 När försäkringen gäller och B.5 Vem kan köpa försäkringen och 
vad kan försäkras. B.6. Teckningsregler.

Avbeställningsförsäkringen gäller i enlighet med uppräknade händelser omfattade av 
försäkringsvillkor 2032 under C. Vilka händelser försäkringen omfattar. Utöver vad som framgår 
av villkoren, gäller försäkringsskyddet med utökad omfattning för de moment som anges nedan. 
 
B.1 Högsta ersättningsbelopp
Högsta ersättningsbelopp är den kostnad för evenemangsbiljett/evenemangspaket du har betalt 
till Nöjesresor.

B.2 När gäller försäkringen
Försäkringen träder i kraft i samband med köpet av evenemangsbiljett/evenemangspaketet och 
upphör att gälla vid ankomst till hotellet vid paketköp alternativt vid ankomst till inbokat 
evenemang vid köp av endast evenemangsbiljett.

B.5 Vem kan köpa försäkringen och vad kan försäkras
Försäkringen ingår i biljett-/paketpriset av sålt evenemang/evenemangspaket via Nöjesresor.
 
B.6 Teckningsregler
I samband med avbokning får endast maximalt 6 personer ersättning. 

Utökad omfattning för moment C. Vilka händelser försäkringen omfattar

C.13 Försening av allmänt transportmedel
Ersättning lämnas om det allmänna transportmedel du reser med, eller ska resa med, blir 
försenat med mer än en timma och det medför att du missar inbokat arrangemang.
Inställt transportmedel räknas inte som försening. 

C.14 Trafikolycka eller tekniska problem med privat transportmedel
Ersättning lämnas om du, under den direkta färden till arrangemanget, råkar ut för en 
trafikolycka eller får tekniska problem med fordonet du färdas i vilket kräver åtgärd på verkstad.
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https://www.gouda-rf.se/privat/reseforsakring/avbestallningsforsakring/_attachment/297521?_ts=15edd525ef7


Kontaktinformation

Telefon: +46 8 615 28 00
E-post: info@gouda-rf.se
web: www.gouda-rf.se

Vid en akut skada, kontakta:
Gouda Alarm
Telefon:+45 33 15 60 60
E-post: alarm@gouda-rf.se

Övriga skador ska anmälas till:
Gouda Reseförsäkring
Telefon: +46 (0)8 615 28 00
E-post: claims@gouda-rf.se

Du finner mer information om hur vi behandlar personupplysningar här.
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https://www.gouda-rf.se/ipid/goudase/SEPCANC
https://www.gouda-rf.se/om-oss/hantering-av-personuppgifter-pul



