
1

Avbeställnings- 
försäkring

Giltig från 2015-03-02

Säkerhet
före resan



2



3

Säkerhet före resan

Med Goudas Avbeställnings- 
försäkring slipper du oroa dig för en 
ekonomisk förlust om du, nära 
anhörig eller medresenär skulle bli 
akut sjuk eller om något annat 
inträffar som hindrar dig från att 
resa. Vi täcker dina res- eller 
ombokningskostnader, helt utan 
självrisk.

5% av resans pris 
Grundtäckningen i Goudas 
Avbeställningsförsäkring ger en bra 
omfattning och kostar 5 % av det 
belopp du vill försäkra. Önskar du 
utöka försäkringsskyddet kan du 
göra vissa tillägg.

Försäkra dina reskostnader 
I samband med att du köper en 
resa är det alltid bra att teckna en 
avbeställningsförsäkring så att du 
kan få dina pengar tillbaka om 
något oförutsett händer som 
hindrar dig från att resa. Goudas 

Avbeställningsförsäkring försäkrar 
dina reskostnader och gäller helt 
utan självrisk.

Försäkra hela eller delar av 
din resa 
Du bestämmer beloppet du vill 
försäkra. Med Goudas 
Avbeställningsförsäkring kan du 
försäkra dina färdbiljetter, men 
även andra reskostnader som 
hotell, transfer, evenemang, en 
specifik aktivitet med mera. 

Har du redan en avbeställnings-
försäkring som täcker en del av 
reskostnaderna, kan du teckna 
Goudas Avbeställningsförsäkring 
för resterande del som du saknar 
försäkringsskydd för.
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Vad försäkringen täcker

Grundtäckning (5 %) 
Goudas Avbeställningsförsäkring 
täcker bland annat om du måste 
avbeställa din resa på grund av att:

• du eller andra i ressällskapet 
drabbas av akut sjukdom eller 
olycksfall

• någon nära anhörig blir akut sjuk 
eller drabbas av olycksfall

• det uppstår brand eller inbrott i 
din bostad

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

Fler händelser som omfattas av 
försäkringen finns i de fullständiga 
villkoren.

Tillägg 
Resans syfte och 
delarrangemang i resan 
Du har möjlighet att utöka försäk-
ringsskyddet om ett sådant behov 

finns. Genom tillägg kan du 
utvidga ditt försäkringsskydd så 
att försäkringens täckning passar 
just dig. Tilläggen tecknas 
tillsammans med grundtäckningen.

Resans syfte (+1 %) 
Om resan har ett specifikt syfte 
som t.ex. att fiska, spela golf eller 
bergsklättra kan ett skadat finger 
innan utresa ödelägga 
semesterplanerna. Lika gäller om 
du bokat in en konsert, och 
konserten blir inställd innan 
avresan. Med tillägget resans syfte 
får du en avbeställningsförsäkring 
som täcker om du inte kan delta i 
resan som planerat.

Delarrangemang (+4 %) 
Med tillägget delarrangemang i 
resan kan du försäkra en specifik 
förutbetald aktivitet/
delarrangemang som du har 
planerat att delta i under din resa. 
 
Försäkringen gäller om du t.ex. 
drabbas av en öroninflammation 
efter att resan påbörjats som 
omöjliggör deltagande i den 
förutbetalda dykkursen.  
 
En avbeställningsförsäkring slutar 
normalt att gälla när du påbörjar 
din resa, men med detta tillägg till 
grundtäckningen försäkrar du även 
din aktivitet/delarrangemang som 
ligger en tid in i din resa.
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Köp på  
gouda-rf.se via  

din resebyrå eller  
per telefon  

08-615 28 00

Premier

Med hjälp av nedanstående tabell 
kan du lätt räkna ut din premie. 
Observera att den lägsta premie är 

5 % av det belopp du vill försäkra. 
Om tillägg önskas adderas detta 
till grundtäckningen.

Grundtäckning 5 % av försäkrat belopp

Grundtäckning + resans syfte 6 % av försäkrat belopp

Grundtäckning + resans syfte  
+ delarrngemang i resan

9 % av försäkrat belopp

Självrisk 
Försäkringen gäller helt utan själv-
risk.

Högsta möjliga belopp att 
försäkra 
Högsta möjliga belopp att försäkra 
är 500.000 kr. Vid resor som 
överstiger detta belopp, vänligen 
kontakta Gouda.
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Bra att veta 

• Avbeställningsförsäkringen ska alltid vara tecknad och betald 
senast när bokningen av resan är bindande vilket kan vara 
dagen då handpenningen betalas, eller som senast dagen för 
slutbetalning av resan.

• Försäkringen täcker även vid försämring av kronisk sjukdom, om 
sjukdomstillståndet varit stabilt de senaste 6 månaderna före 
det att försäkringen tecknats.

•  Försäkringen täcker inte vid avbeställning på grund av ånger 
eller ändrade resplaner.

• Försäkringen täcker ej vid konkurs eller inställd resa.

• Var uppmärksam på att det finns en grundtäckning samt flera 
tillägg. På försäkringsbrevet framgår försäkrat belopp, 
eventuella tillägg samt premie.

• Vid avbeställning ska avbokning av resan/delarrangemanget 
göras hos resebyrå/researrangör. Därefter ska ifylld 
skadeanmälan skickas till Gouda tillsammans med biljetter i 
original, kvitto på resan/delarrangemanget samt aktuella intyg 
såsom läkarintyg, polisrapport eller dylikt beroende på orsak till 
avbokningen.

• Det är alltid de fullständiga villkoren som gäller vid 
skadereglering.

Detta är endast en kortfattad beskrivning av 
försäkringsprodukten. Fullständiga villkor hittar 
du på vår hemsida www.gouda-rf.se eller hos 
din resebyrå.
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Teckna Försäkring

Teckna försäkring 
Har du frågor eller vill köpa 
försäkring vänligen kontakta din 
resebyrå eller Gouda direkt på 
telefon 08-615 28 00. Du hittar mer 
information om våra försäkringar 
på www.gouda-rf.se

Kontakt 
Goudas alarmcentral

Gouda Alarm 24-timmars assistans 
Telefon: + 45 33 15 60 60 
Telefax: + 45 33 15 60 61 
E-mail: alarm@gouda-rf.se

A.C. Meyers Vænge 9 
2450 Köpenhamn 
Denmark

Gouda Reseförsäkring 
Telefon: + 46 8 615 28 00 
E-mail: claims@gouda-rf.se

Box 3031 
103 61 Stockholm 
Sweden

Gouda Reseförsäkring 
 
Gouda Reseförsäkring är etablerad i Norden sedan 1994 och är en del av den 
nordiska försäkringskoncernen Gjensidige. I Sverige är Gouda en av de 
ledande aktörerna på marknaden för såväl privat- som tjänstereseförsäk-
ringar. Goudas ambition är att erbjuda den svenska marknaden de mest 
omfattande och prisvärda reseförsäkringsprodukterna, vilka ger trygghet för 
såväl privatpersoner som grupper och affärsresenärer.
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Agentinfo:

Gouda Reseförsäkring
Box 3031
103 61 Stockholm
Tel +46 8-615 28 00
Org.nr: 516407-0384

E-mail: info@gouda-rf.se
gouda-rf.se

En del av Gjensidige-gruppen
Gjensidige Forsikring ASA, Norge
Org.nr: 995 568 217

Köp på  
gouda-rf.se via  

din resebyrå eller  
per telefon  

08-615 28 00


