
 
 

 
 
 
Norge 
 
Forsikringsvilkår for reisegarantiforsikring  
 
1. Hvem kan tegne forsikringen?  
Forsikringen kan tegnes av tilbydere eller selgere som skal stille garanti i henhold til Lov om 
pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (Lov 2018-06-15-32).  
 
1.1 Forsikringstakerens forpliktelser  
Forsikringstakeren forplikter seg til å oppgi korrekte opplysninger til Reisegarantifondet, for å fastsette 
garantiens størrelse.  
 
Forsikringstakeren gir tillatelse til at Gar-Bo og/eller Vector innhenter opplysninger om 
forsikringstakeren fra bransjeorganisasjonen som forsikringstakeren er medlem i.  
 
1.2 Forsikringsgiverens forpliktelser  
Ved å tegne forsikringen, påtar Gar-Bo seg å utstede garantitilsagnet til Reisegarantifondet i samsvar 
med Lov om pakkereiser og reisegaranti.  
 
2. Hvem gjelder forsikringen for?  
Forsikringen gjelder for forsikringstakeren og de varemerkene eller firmaene som er nevnt ved navn i 
forsikringspolisen.  
 
3. Når gjelder forsikringen?  
Forsikringen kan tegnes som en løpende eller tidsbegrenset forsikring.  
 
En løpende forsikring kan tegnes for ett år om gangen og fornyes etter en vanlig vurdering, forutsatt at 
forsikringstakeren hvert år sender inn en ny avgjørelse fra Reisegarantifondet, og at 
forsikringspremien er betalt tidsnok.  
 
En tidsbegrenset forsikring tegnes for den perioden som den skal omfatte, i henhold til 
Reisegarantifondets avgjørelse.  
 
4. Erstatningsregler  
Reisegarantifondet tar avgjørelse om erstatning for skader som omfattes av reisegarantien. Erstatning 
utbetales så snart Gar-Bo har mottatt en anmodning fra Reisegarantifondet.  
 
5. Betaling av premie  
Forsikringspremien betales på forskudd. Forsikringen gjelder først når forsikringspolisen er utstedt og 
reisegarantien er sendt til Reisegarantifondet.  
 
6. Annullering av garanti  
Krav om annullering av stilt sikkerhet skal legges frem senest seks måneder etter at reisen skulle ha 
vært avsluttet. Normalt betyr det derfor at de stilte sikkerhetene tidligst kan annuleres hos Gar-Bo seks 
måneder etter at den som har stilt garantien, har opphørt med all reisevirksomhet.  
 
Tidsbegrensede garantier annulleres hos Gar-Bo senest seks måneder etter at de har sluttet å gjelde. 
 
7. Oppsigelse  
7.1 Forsikringstakerens rett til å si opp forsikringen  
Forsikringstakeren kan si opp forsikringen frem til den pågående forsikringsperioden løper ut. 
Oppsigelse skal skje skriftlig.  
 



 
 
 
7.2 Forsikringsgiverens rett til å si opp forsikringen  
Gar-Bo har til enhver tid rett til å si opp avtalen i den pågående forsikringsperiode med umiddelbar 
virkning, i samsvar med bestemmelser i Lov om forsikringsavtaler (Lov-1989-06-16-69). Ved 
oppsigelse i den pågående forsikringsperioden, skjer det ingen tilbakebetaling av den resterende 
forsikringspremien.  
 
Før en fornyelse av forsikringsperioden, har Gar-Bo rett til å velge ikke å forlenge forsikringsperioden, 
hvis forsikringstakerens økonomiske situasjon er betydelig forringet. Oppsigelsen skal skje skriftlig, 
senest en (1) måned innen fornyelsesdatoen.  
 
8. Rett til tilbakebetaling  
I samme utstrekning som Gar-Bo har utbetalt erstatning fra en stilt reisegaranti, overtar Gar-Bo retten 
til å kreve erstatning av reisearrangøren som har tegnet reisegarantien.  
 
9. Lov om forsikringsavtaler  
For denne forsikringen gjelder ellers Lov om forsikringsavtaler (Lov-1989-06-16-69).  
 
10. Tvister  
Tvister som oppstår på grunn av denne forsikringen skal avgjøres av en alminnelig domstol i Sverige, i 

samsvar med svensk lov. Forsikringen erstatter ikke kostnader i forbindelse med tvister. 

 

 

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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