
 
 

 
 
 
Finland 
 
Försäkringsvillkor Resegarantiförsäkring  
 
1. Vem tecknar försäkringen  
Försäkringen kan tecknas av arrangör eller återförsäljare, som ska ställa garanti enligt Lag om 
kombinerade resetjänster (14.12.2017/901).  
 
1.1 Försäkringstagarens åtagande  
Försäkringstagaren förbinder sig att lämna korrekt underlag för bestämmanden av garantins storlek till 
Konkurrens- och konsumentverket.  
 
Försäkringstagaren medger att Gar-Bo och/eller Vector inhämtar information om försäkringstagaren 
från branschorganisation där försäkringstagaren är medlem.  
 
1.2 Försäkringsgivarens åtagande  
Gar-Bo åtar sig att i och med försäkringens tecknande utställa garantiutfästelsen till Konkurrens- och 
konsumentverket i enlighet med Lag om paketreserörelser.  
 
2. Vem försäkringen gäller för  
Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt de med namn angivna varumärken eller företag som 
anges på försäkringsbrevet.  
 
3. När försäkringen gäller  
Försäkring kan tecknas som tillsvidareförsäkring eller tidsbegränsad försäkring.  
 
Tillsvidareförsäkring tecknas på ett år och förnyas efter sedvanlig prövning, under förutsättning att 
försäkringstagaren inkommer med nytt beslut från Konkurrens- och konsumentverket årligen och 
försäkringspremien är betald i rätt tid.  
 
Tidsbegränsad försäkring tecknas på den tid som den ska omfatta enligt Konkurrens- och 
konsumentverkets beslut.  
 
4. Ersättningsregler  
Ersättning för skada som omfattas av resegarantin beslutas av Konkurrens- och konsumentverket. 
Ersättningen utbetalas så snart Gar-Bo mottagit en begäran från Konkurrens- och konsumentverket.  
 
5. Betalning av premie  
Försäkringspremien betalas i förskott. Försäkringen gäller först när försäkringsbrevet är utställt och 
resegarantin är inskickad till Konkurrens- och konsumentverket.  
 
6. Återlämnande av garanti  
Framställan om ersättning ur ställd säkerhet ska göras inom den tid som bestäms av Konkurrens- och 
konsumentverket. En förutsättning för att säkerhet ska godtas är att säkerheten upphör att gälla 
tidigast tre månader efter att utfärdaren meddelat Konkurrens- och konsumentverket att den upphör. 
Normalt sett innebär det således att ställda säkerheter kan återlämnas till Gar-Bo tidigast tre månader 
efter det att den som ställt garantin upphört med all reseverksamhet.  
 
Tidsbegränsade garantier återlämnas till Gar-Bo senast tre månader efter att de upphört att gälla. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
7. Uppsägning  
7.1. Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen  
Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen till utgången av den pågående försäkringsperioden. 
Uppsägning ska ske skriftligen.  
 
7.2 Försäkringsgivarens rätt att säga upp försäkringen  
Gar-Bo har rätt att vid varje tidpunkt säga upp avtalet under löpande försäkringsperiod med omedelbar 
verkan i enlighet med vad som stadgas i Lag om försäkringsavtal (28.6.1994/543). Vid uppsägning 
under pågående försäkringsperiod sker ingen återbetalning av återstående försäkringspremie.  
 
Gar-Bo har rätt att inför förnyelse av försäkringsperiod välja att inte förlänga försäkringsperioden om 
försäkringstagaren hamnat i en betydande försämrad ekonomisk situation. Uppsägningen ska ske 
skriftligt senast en (1) månad innan förnyelsedatumet.  
 
8. Återkravsrätt  
I samma utsträckning som Gar-Bo har betalat ersättning ur en utställd resegaranti, övertar Gar-Bo 
rätten att kräva ersättning av den researrangör som tecknat resegarantin.  
 
9. Försäkringsavtalslagen  
För denna försäkring gäller i övrigt Lag om försäkringsavtal (28.6.1994/543).  
 
10. Tvist  
Tvist på grund av denna försäkring ska avgöras vid allmän domstol i Sverige med tillämpning av 

svensk lag. Försäkringen ersätter inte kostnader i anledning av tvist. 

 

 

The insurance is mediated by Vector Nordic AB (Corp Reg No 559006-0496) 

Address:  P.O. Box 55545, S-102 04 Stockholm, Sweden 

E-mail: info@vectornordic.com 

Telephone: +46 8 762 68 70 

The insurer is Gar-Bo Försäkring AB (Corp Reg No 516401-6668)  
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