
 
 

 

GRT40 - Avbeställningsförsäkring för Scouterna 

 
1 Vad försäkringen gäller för 

Ersättning lämnas för de avbeställningskostnader som försäkringstagaren drabbas av om en köpt 

biljett (för resa eller arrangemang) avbokas på grund av att skada enligt punkt 1.1 nedan inträffar 

innan avresa från den försäkrades hemort. 

Försäkringen gäller vid avbeställning av ej ombokningsbara biljetter som bokas för den försäkrade, 

för försäkringstagarens räkning, hos resebyrå eller annan leverantör av resor eller arrangemang. 

1.1 Olycksfall med mera 

Ersättning lämnas för de avbeställningskostnader som uppkommer vid avbeställning till följd av: 

 olycksfall, sjukdom eller dödsfall som drabbar den försäkrade eller nära anhörig till den 
försäkrade. 

Anmärkning 
För att ersättning ska kunna lämnas måste orsaken till avbeställningen vara oväntad för den 
försäkrade och av sådan art att den försäkrade inte rimligen kan delta i resan. Läkarintyg 
krävs. 

Vid avbokning av resa på grund av covid-19 krävs att infektionen är bekräftad via ett 

positivt PCR-test alternativt antigentest och att avresa därför inte är möjlig. Detta skall 

kunna intygas till försäkringsgivaren. 

 en plötslig och oförutsedd naturhändelse av stor omfattning, som av lokal myndighet 

betraktas som en katastrofsituation, på eller i närheten av det resmål, dit den 

försäkrade haft för avsikt att resa. 

 

2 Undantag 

Ersättning lämnas inte för de avbeställningskostnader som återbetalas av transportföretaget, 

arrangören eller resebyrån enligt gällande avbeställningsbestämmelser. 

 

3 Högsta ersättning 

Enligt angivet försäkringsbelopp i försäkringsbrevet/beviset. 
 
 

4 Självrisk 

Ingen självrisk. 
 
 

5 Anmälan om skada med mera 

Skada ska anmälas till försäkringsgivaren så snart som möjligt, dock senast ett år från den tidpunkt då 

den försäkrade, upptäckte skadan. Annars går rätten till ersättning förlorad. 

Dessutom ska den som begär ersättning: 

 lämna specificerat krav på ersättning, 

 om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Försäkringsgivaren om detta, 

 på begäran av Försäkringsgivaren lämna upplysningar och tillhandahålla 

verifikationer, bevis, läkarintyg och andra handlingar som Försäkringsgivaren behöver 

för att reglera skadan. 


