Avbeställningsförsäkring reguljära resor

I samband med att du köper din resa är det alltid bra att teckna en avbeställnings-försäkring så att du kan få dina pengar
tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa.
Med Goudas Avbeställningsförsäkring kan du försäkra dina färdbiljetter, men även andra resekostnader som hotell, transfer,
evenemang, en specifik aktivitet med mera.
Goudas Avbeställningsförsäkring försäkrar dina resekostnader och gäller helt utan självrisk.
Försäkringen tecknas och betalas i samband med handpenning.

Avbeställningsförsäkringen täcker bl.a. om du måste avbeställa
din resa på grund av att;

•
•
•

du eller andra i ressällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall

•
•
•
•
•

det uppstår brand eller inbrott i din bostad

•
•

Om resan har ett specifikt syfte som t.ex. spela golf kan ett skadat finger innan utresa ödelägga semesterplanerna.

någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall
din medresenär drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller av annan godkänd anledning måste avboka sin resa och
detta medför att du måste resa ensam.
du blir uppsagd från ditt arbete och ska söka eller påbörja ett nytt arbete
du inte kan genomföra en vaccination inför resan pga. medicinska skäl
du som student inte klarar din tentamen och därför behöver göra en omtentamen
du ligger i skilsmässa

Lika gäller om du bokat in en konsert eller fotbollsmatch och aktiviteten blir inställd eller flyttad innan avresan.
Avbeställningsförsäkringen gäller då på grund av att du inte kan delta i resan som planerat då syftet gått förlorat.

”Försäkringen täcker även för eventuella ombokningskostnader om du drabbas av någon av ovan angivna händelser, vilken
gör att du istället för att avbeställa din resa, bokar om den”



Försäkringen kostar 6% av den summa den försäkrade väljer att försäkra.

Det är alltid de fullständiga villkoren som gäller vid en skadereglering. Detta är endast en kortfattad beskrivning. De
fullständiga villkoren hittar du på www.gouda-rf.se

