
TÄCKER DIG I ANSLUTNING TILL:  
• Sjukdom, sjukhusinläggning och dödsfall. 

AVBOKNINGSSKYDD GRUPP & KONFERENS

1. AVTALET

 1.1 Om resenären önskar avbokningsskydd skall den läggas 
 till vid bokningen av resan. Priset för avbokningsskydd 
 betalas samtidigt som anmälningsavgiften.

 1.2 Ändringar av avtalet genom delar av avbokningsskydd kan enbart göras  
 av huvudresenären. 

  Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal  
 med arrangören. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste  
 ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av  
 ändring måste således göra detta via huvudresenären.

 1.3 Priset för avbokningsskyddet kan variera. För korrekt pris se  
 reseavtalet.  

 1.4 Avbokningsskyddet är personligt och gäller för den enskilda  
 resenären. Om en deltagare i gruppen blir sjuk berättigar det inte till  
 avbokning av andra resenärer i samma grupp.

2. INNEHÅLLET I SKYDDET

2.1 Avbokning genom avbokningsskydd, täcker när resenär inte   
 kan genomföra resan på grund av:

 2.1.1 Akut sjukdom/olycksfall eller dödsfall hos resenär.  
 Intyg från läkare krävs.

 2.1.2 Akut sjukdom/olycksfall eller dödsfall hos resenärens icke medresande  
 make/maka/partner/sambo eller släkting i rakt upp- eller nedstigande  
 led eller syskon. Intyg från läkare krävs.

 2.1.3 Vid uppvisande av giltigt intyg och som godkänts återbetalas resans  
 pris, med undantag av kostnaden för avbokningsskyddet.

2.2 Bo-kvar-garanti – Skulle någon i ditt sällskap behöva avboka med kort  
 varsel p.g.a. sjukdom får du bo kvar i det bokade boendealternativet utan  
 extra kostnader.

3. UNDANTAG

3.1  Sjukdom/skada, som är orsak till avbokningen, var känd vid köpet   
 av resan/skyddet. Undantaget gäller också om en diagnos inte är   
 fastställd, men att sjukdomen/skadan har lett till symptom eller är under  
 utredning. Dock är täckningen giltig, om sjukdomen/skadan som är orsak 
 till avbokningen, inte inom tre månader före beställningen av resan/av - 
 bokningsskyddet har:

 3.1.1  Visat symtom

 3.1.2  Orsakat anledning till läkarbesök

 3.1.3  Medfört ändring i medicinering eller sjukhusinläggning   

3.2  Psykiska besvär som inte lett till läkarordinerad behandling hos psykolog  
 eller psykiatriker eller sjukhusinläggning.

3.3 Avbokningar som görs efter att avresedatumet ägt rum.

4. NÄR DU ÄR I BEHOV ATT UTNYTTJA DITT SKYDD

a) Du eller medresenär som är sjuk ska en läkare uppsökas så snart som möjligt. 
Om det är nära till avresa skall läkaren omedelbart uppsökas.

b) Du ska så snart orsaken till avbokning uppkommit och avbeställa din resa 
omedelbart till Ving innan resan påbörjats.

c) Intyg som ligger till grund för avbokningen skall skickas till Ving.  
Eventuella utgifter för läkarbesök står resenären för. 

d) Tillsammans med intyget skickas resebevis på resan in till Ving. 

Vings avbokningsskydd gäller ej för resor med Vings reguljärresor.  
Särskilda villkor gäller för dessa resor.


