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Försäkringsvillkor – Resegarantiförsäkring  

 

1. Vem kan teckna försäkringen  

Försäkringen kan tecknas av arrangör eller återförsäljare som ska ställa resegaranti enligt 
Resegarantilagen (2018:1218).  

2. Försäkringstagarens åtaganden  

2.1 Försäkringstagaren förbinder sig att lämna korrekt underlag för bestämmande av garantins 
storlek till Kammarkollegiet.  

2.2 Den som vill teckna en resegarantiförsäkring är skyldig att på GarBos och/eller Vectors begäran 
lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkringen ska meddelas.  

Detsamma gäller om försäkringstagaren begär att få försäkringen utvidgad eller förnyad. 
Försäkringstagaren ska ge riktiga och fullständiga svar på GarBos och/eller Vectors frågor. Även utan 
förfrågan ska försäkringstagaren lämna uppgift om förhållanden av uppenbar betydelse för 
riskbedömningen. 

Under försäkringstiden ska försäkringstagaren på begäran ge GarBo och/eller Vector upplysningar 
om förhållanden som anges i första stycket. 

En försäkringstagare som inser att GarBo och/eller Vector tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga 
uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen är skyldig att utan oskäligt 
dröjsmål rätta uppgifterna. 

Exempel på sådana upplysningar är uppgifter om  

1. direkt eller indirekt ägande av försäkringstagaren, eller förändringar av direkt eller indirekt 
ägande, som innebär att  

a. ägare bedöms vara minoritetsägare eller 
b. äga mer än 50 % av aktier eller röster  
c. eller annars bedöms ha väsentligt inflytande över bolaget; 

2.   beslut om utdelning eller annan nedsättning av det egna kapitalet. 

2.3 Om risken för försäkringsfall bedöms kunna öka genom ändring av ett sådant förhållande som 
angetts i försäkringsavtalet, eller som försäkringstagaren uppgett för GarBo och/eller Vector i 
samband med avtalsslutet, måste försäkringstagaren i god tid före sådant beslut informera GarBo 
och/eller Vector. 

Exempel på sådana ändringar är  

1. förändringar av direkt eller indirekt ägande av försäkringstagaren som innebär att  
a. ägare bedöms vara minoritetsägare eller 
b. äga mer än 50 % av aktier eller röster  
c. eller annars bedöms ha väsentligt inflytande över bolaget; 

2. beslut om utdelning eller annan nedsättning av det egna kapitalet 
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3. Försäkringsgivarens åtagande  

GarBo åtar sig att i och med försäkringens tecknande utställa resegarantin till Kammarkollegiet i 
enlighet med Resegarantilagen.  

4. Vem försäkringen gäller för  

Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt de varumärken eller företag som anges med namn på 
försäkringsbrevet.  

5. När försäkringen gäller  

5.1 Försäkring kan tecknas som tillsvidareförsäkring eller tidsbegränsad försäkring.  

5.2 Tillsvidareförsäkring gäller under en försäkringsperiod på ett år från teckningsdagen. 
Försäkringen tecknas genom att försäkringstagaren betalar premien. GarBos ansvar inträder då 
dagen efter den dag då premien betalades. 

Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut om den inte förnyas efter begäran. Om 
försäkringstagaren begär att få försäkringen förnyad kan en sådan förnyelse ske efter att samtliga 
förutsättningar som anges nedan i denna punkt 5.2 är uppfyllda:  

i. GarBos prövning om förutsättningarna för att förnya försäkringen genomförts med för GarBo 
tillfredställande resultat. Vid sådan prövning ska försäkringstagaren ge riktiga och fullständiga 
svar på GarBos och/eller Vectors frågor. Även utan förfrågan skall försäkringstagaren lämna 
uppgift om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen. 

Exempel på sådana uppgifter är  

1. förändringar av direkt eller indirekt ägande av försäkringstagaren som innebär att  
a. ägare bedöms vara minoritetsägare eller 
b. äga mer än 50 % av aktier eller röster  
c. eller annars bedöms ha väsentligt inflytande över bolaget; 

2. beslut om utdelning eller annan nedsättning av det egna kapitalet 
 

ii. Försäkringstagaren inkommer med nytt beslut från Kammarkollegiet gällande behovet av 
resegaranti. 

iii. Om samtliga villkor är uppfyllda och GarBo medger förnyelse förnyas försäkringen genom att 
försäkringstagaren betalar premien. Försäkringsbolagets ansvar inträder då dagen efter den 
dag då premien betalades. 

5.3 Tidsbegränsad försäkring tecknas på den tid som den ska omfatta enligt Kammarkollegiets beslut 
och upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut. 
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6. Ersättningsregler  

6.1 Ersättning för skada som omfattas av resegarantin beslutas av Kammarkollegiet. Ersättningen 
utbetalas så snart GarBo mottagit en begäran om detta från Kammarkollegiet.  

6.2 Ersättning som betalats ut får återkrävas från resenären endast i den utsträckning denne genom 
att lämna oriktiga uppgifter har fått högre ersättning än vad som annars skulle ha betalats ut. 

7. Betalning av premie  

Försäkringspremien betalas i förskott. Försäkringen gäller först när försäkringsbrevet är utställt och 
resegarantin är inskickad till Kammarkollegiet.  

8. Återlämnande av garanti  

Begäran om ersättning ur resegarantin ska göras inom tre månader från det att resa ställts in eller 
avbrutits. Vid konkurs gäller tre månader från konkursdatum. Normalt sett innebär det således att 
resegarantier kan återlämnas till GarBo tidigast tre månader efter det att den som ordnat garantin 
upphört med all reseverksamhet. Tidsbegränsade garantier återlämnas till GarBo senast tre månader 
efter det att de upphört att gälla.  

9. Försäkringsgivarens rätt att säga upp försäkringen under löpande försäkringsperiod 

9.1 GarBo har rätt att vid varje tidpunkt säga upp avtalet med omedelbar verkan i enlighet med 
händelserna som anges i Försäkringsavtalslagen kapitel 8, §§ 6-12.  

9.2 Vid uppsägning under löpande försäkringsperiod sker ingen återbetalning av återstående 
försäkringspremie.  

10. Återkravsrätt  

Försäkringstagaren förbinder sig att, omedelbart efter begäran av GarBo, ersätta GarBo för all den 
ersättning som GarBo betalat ur resegarantin, jämte ränta motsvarande Riksbankens referensränta 
plus 8 procentenheter. Försäkringstagarens skyldighet att ersätta Gar-Bo gäller oberoende av 
försäkringstagarens ekonomiska ställning (inklusive betalningsinställelse eller konkurs). 

11. Försäkringsavtalslagen  

För denna försäkring gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen (2005:104).  

12. 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.  

Försäkringsförmedlare är Vector Nordic AB (559006-0496)     
Postadress: Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm     
E-post: info@vectorinsurance.com     
Telefon: +46 8 448 45 90      
        
Försäkringsgivare är Gar-Bo Försäkring AB (516401-6668)     

 


