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Forsikringsbetingelser for rejsegarantiforsikring  
 
1. Hvem kan tegne forsikringen?  
Forsikringen kan tegnes af udbydere eller sælgere af rejseydelser, der skal stille garanti i henhold til 
lov om en rejsegarantifond (lovbekendtgørelse nr. 1023 af 3. juli 2018).  
 
2. Forsikringstagerens forpligtelser  
Forsikringstageren forpligter sig til at afgive korrekte oplysninger til Rejsegarantifonden for 
fastsættelse af garantiens størrelse.  
 

Forsikringstageren forpligter sig til at afgive korrekte og fuldstændige oplysninger til Gar-Bo og 
Vector Nordic i forbindelse med tegning af forsikringen.   
 
Försäkringstagaren ska löpande hålla Gar-Bo och/eller Vector Nordic underrättade om 
försäkringstagarens finansiella utveckling. Forsikringstageren forpligter sig til omgående at informere 
Gar-Bo og/eller Vector Nordic om ændringer i forsikringstagerens virksomhed og økonomiske 
udvikling, der kan have betydning for aftaleforholdet. Forsikringstageren giver tilladelse til, at Gar-Bo 

og/eller Vector indhenter oplysninger om forsikringstageren fra brancheorganisation, hvor 
forsikringstageren er medlem  
 
3. Forsikringsgiverens forpligtelser  
Ved tegning af forsikringen forpligter Gar-Bo sig til at udstede garantitilsagnet til Rejsegarantifonden i 
overensstemmelse med lov om en rejsegarantifond.  
 
4. Hvem gælder forsikringen for?  
Forsikringen gælder for forsikringstageren og de navngivne varemærker eller virksomheder, der 
fremgår af forsikringspolicen.  
 
5. Hvornår gælder forsikringen?  
Forsikringen kan tegnes som en løbende eller tidsbegrænset forsikring.  
 
En løbende forsikring tegnes for et år ad gangen og fornys efter en almindelig vurdering under 
forudsætning af, at forsikringstageren hvert år indsender en ny afgørelse fra Rejsegarantifonden, og at 
forsikringspræmien er betalt rettidigt.  
 
En tidsbegrænset forsikring tegnes for den periode, den skal omfatte i henhold til Rejsegarantifondens 
afgørelse.  
 
6. Erstatningsregler  
Rejsegarantifonden træffer afgørelse om erstatning for skader, der omfattes af rejsegarantien. 
Erstatningen udbetales, så snart Gar-Bo har modtaget en anmodning fra Rejsegarantifonden.  
 
7. Betaling af præmie  
Forsikringspræmien betalas på forskud. Forsikringen gælder først, når forsikringspolicen er udstedt, 
og rejsegarantien er sendt til Rejsegarantifonden.  
 
8. Annullering af garanti  
Krav om erstatning fra en stillet sikkerhed skal ske inden for en rimelig tid, dog senest et år efter, 
rejsen er afsluttet eller det tidspunkt, hvor det er indlysende, at rejsetjenesten ikke vil blive gennemført. 
Normalt indebærer det således, at de stillede sikkerheder tidligst kan annulleres hos Gar-Bo et år 
efter, den, der har stillet garantien, er ophørt med al rejsevirksomhed.  
 
Tidsbegrænsede garantier annulleres hos Gar-Bo senest et år efter, de er ophørt med at gælde. 
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9. Forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen  
Forsikringstageren kan opsige forsikringen indtil den pågående forsikringsperiode udløber. Opsigelse 
skal ske skriftligt.  
 
10. Forsikringsgiverens ret til at opsige forsikringen  
Gar-Bo har til enhver tid ret til at opsige aftalen uden varsel under den pågående forsikringsperiode i 
henhold til, hvad der er fastsat i lov nr. 129 af den 15. april 1930 om forsikringsaftaler med senere 
ændringer. Ved opsigelse under den pågående forsikringsperiode sker der ingen tilbagebetaling af 
den resterende forsikringspræmie.  
 
Inden en fornyelse af forsikringen har Gar-Bo ret til at vælge ikke at forlænge forsikringsperioden, hvis 
forsikringstagerens økonomiske forhold er væsentligt forringet. Opsigelsen skal ske skriftligt senest en 
(1) måned inden fornyelsesdatoen.  
 
11. Ret til tilbagebetaling  

Forsikringstageren forpligter sig til, når denne har modtaget en anmodning fra Gar-Bo, 
øjeblikkeligt at tilbagebetale det fulde beløb til Gar-Bo for den godtgørelse, der er blevet 
udbetalt fra den stillede sikkerhed samt en rente, der svarer til den svenske Riksbanks 
referencerente plus 8 procentenheder. Forsikringstagerens pligt til at godtgøre Gar-Bo 
gælder uden hensyntagen til forsikringstagerens økonomiske situation (inklusive 
betalingsstandsning eller konkurs). 
 
12. Lov om forsikringsaftaler  
Ellers gælder lov nr. 129 af den 15. april 1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer for denne 
forsikring.  
 
13. Tvister  
Tvister på grund af denne forsikring skal afgøres ved en almindelig domstol i Sverige og efter svensk 

ret. Forsikringen erstatter ikke omkostninger 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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