Avbeställningsförsäkring Tävling
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: AmTrust International Underwriters DAC

Produkt: Avbeställning Tävling

Utvecklare av denna försäkring är AmTrust Nordic AB (organisationsnummer: 556671-5677) som i egenskap av
generalagent representerar försäkringsgivaren AmTrust International Underwriters DAC i Irland (registreringsnummer:
169384). Detta dokument ska endast betraktas som en sammanfattning av vad försäkringen täcker för att hjälpa dig
fatta ett välgrundat beslut.Ytterligare information om vad försäkringen omfattar hittar du i för- och efterköpsinformation
och den fullständiga informationen finns i försäkringsvillkoren.
Vänligen ta dig tid att läsa det här faktabladet så att du förstår försäkringens omfattning och begränsningar samt några
viktiga förutsättningar för försäkringens giltighet.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen ersätter tävlingsavgiften vid avbeställning på grund av bland annat sjukdom och olycksfall

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen täcker din andel av
anmälningsavgiften som inte betalas tillbaka
av arrangören vid:
ü

ü

Akut sjukdom och olycksfall eller dödsfall som
drabbar dig eller nära anhörig. Med akut
sjukdom och olycksfall menas en plötslig och
oväntad väsentlig försämring av det befintliga
hälsotillståndet.

Vad ingår inte i försäkringen?
û
û
û
û
û

Annan plötslig och oförutsedd händelse som
gör att du inte rimligen kan genomföra den
planerade tävlingen, t.ex. om beviljad
semester dras in, om ditt hem drabbas av
brand, översvämning eller inbrott eller om ditt
husdjur drabbas av allvarlig sjukdom.
Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen gäller inte:
Om orsaken till avbeställningen var känd när
du bokade tävlingen
För tävling som avbokats eller ställts in av
arrangören
För del av anmälningsavgift som ersätts av
annan part
När behandlande läkare har avrått från att
delta i tävlingen
Om avbeställningen är orsakad av ett
befintligt medicinskt tillstånd som ändrats 2
månader innan försäkringen tecknades

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
!
!

!

Orsaken till avbeställningen måste ha
uppkommit efter att försäkringen tecknades.
Du måste på ett godtagbart sätt kunna styrka
orsaken till avbeställningen genom intyg
utfärdat av ojävig läkare, polis, arbetsgivare,
offentlig myndighet eller liknande. Intyget ska
ange orsaken till avbeställningen.
Kontakt med intygsgivaren ska ha tagits
innan tävlingens start. Endast en försäkring
kan tecknas per tävling.

Var gäller försäkringen?
ü

Försäkringen gäller i hela världen

Vilka är mina skyldigheter?
•
•

Att du har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter som ligger till grund för försäkringen vid tecknandet.
Att vid skada medverka till skaderelgeringen genom att insända skadeanmälan, intyg och övriga handlingar
som behövs för att göra en korrekt bedömning av skadan.

När och hur ska jag betala?
Försäkringenspremien betalas direkt via Swish i samband med tecknandet.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller från utfärdandet av försäkringsbrevet, under förutsättning att försäkringspremien är betalad.
Försäkringen upphör att gälla när det aktuella tävlingen startats.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Är din försäkring längre än en 30 dagar, har du rätt att ångra köpet av försäkringen inom 14 dagar. Den
proportionella premien som motsvarar kvarvarande försäkringstid minus en administrationsavgift på 99 kronor
återbetalas. Om du vill utöva din ångerrätt logga du in på Mina Sidor på www.easypeasyinsurance.com och väljer
Ångra Köp.

