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Avbeställningsskydd

Slopetrotter
Skitours

Du har precis köpt en skidresa hos Slopetrotter Skitours och du 
ser verkligen fram emot att få åka iväg. Förmodligen tänker du 
inte på att det kan hända en hel del på vägen fram till avreseda-
gen som gör att du kanske inte kan åka. Det är här ett avbestäl-
lningsskydd kommer väl till pass.

Hur försäkras du?
Du kan beställa ditt avbeställningsskydd samtidigt som du bo-
kar din resa hos Slopetrotter Skitours eller senast 7 dagar efter 
beställning.

Varför avbeställningsskydd?
Med ett avbeställningsskydd får du behålla det belopp du har 
betalat för resan om du skulle få förhinder och bli tvungen att 
ställa in skidsemestern p.g.a. sjukdom, dödsfall, uppsägning, 
skadefall etc.

Beställning av avbeställningsskydd
Avbeställningsskyddet ska köpas senast vid betalningen av 
de-positionen till researrangören. Priset är 390 kr. per person. 
Barn under 12 år täcks automatiskt när föräldrarna tecknar 
varsitt av-beställningsskydd.    

Hur är du täckt?
Ett avbeställningsskydd täcker dina utgifter om du avbeställer 
din resa p.g.a. död, akut sjukdom eller vid skada hos dig, den 
du reser tillsammans med eller din familj (maka/make, sambo, 
föräldrar, styvföräldrar, svärföräldrar, far- och morföräldrar, barn, 
styvbarn, barnbarn, syskon, styvsyskon, svägerska, svåger, 
svärdotter eller svärson).

Försäkringen täcker också om:

 Du bli oväntat uppsagd från ditt arbete.

 Du ska påbörja ett nytt arbete under den perioden 
du planerat din resa.

 Du blir så akut skadad att det påverkar din skidåk-
ning, t.ex. stukade eller brutna lemmar.

 Du inte klarar en tentamen och ska ha omtentamen 
under den period du planerat din resa.

 Du skiljer dig.

 Ditt boende eller din firma (som försäkringstagaren 
står som ägare av) brinner upp.

  Beskrivningen är inte fullständig med hänsyn till täck-
ningsomfång, begränsningar eller undantag. I tillfälle av 
skada är det de kompletta försäkringsvillkor nr. 3109 som 
ligger till grund för avgörande.
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1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1 Hur är du försäkrad?
Försäkringen kan köpas som
A) Avbeställningsförsäkring

Den valda försäkringen står på resebeviset.

1.2. Vem täcks av försäkringen?
Försäkringen täcker personer som har köpt avbeställningsskydd hos 
Slopetrotter Skitours och som därmed har det noterat på sitt rese-
bevis. Personen som tecknar avbeställningsförsäkring kallas härmed 
försäkringstagaren.

1.3 När köps försäkringen?        
Försäkringen ska beställas och betalas hos researrangören varefter 
försäkringen täcker fram till att resan påbörjats. 

1.4 Kroniska/redan existerande sjukdommar
Det gäller speciella regler för kroniska/redan existerande sjukdommar 
– se punkt 1.7. Om du är i tvivel om din kroniska/redan existerande
sjukdom täcks av försäkringen kan du be Slopetrotter om ett skriftligt
intyg. Detta får du genom att skicka ditt läkarutlåtande till Slopetrotter
Skitours, att: Försäkring, Frejgatan 13, 114 79 Stockholm. Läkarut-
låtandet ska skickas omgående efter resans beställning och köp av
avbeställningsskydd.

1.5 Vilka utgifter täcker avbeställningsskyddet?
Försäkringen täcker den del av försäkringstagarens betalning som 
researrangören enligt de generella resevillkoren har krav på när resan 
avbeställs under försäkringsperioden. Dock betalas maximalt resans 
belopp enligt resebeviset.

1.6 Vilket skadetillfälle täcker 
avbeställningsskyddet?

A)  Avbeställningsskydd
pris 390 kr/person.

Försäkringen täcker när försäkringstagaren inte kan påbörja resan eller 
genomföra föremålet med resan p.g.a.:

1.  död eller aktut sjukdom/skada hos försäkringstagaren själv, familj
eller medresenär.

2.  brand, översvämning eller stormskada i/på försäkringstagarens
privata bostad eller verksamhet (som försäkringstagaren står som
ägare av) omedelbart före avresa.

3.  att försäkringstagaren inte klarat av eller p.g.a. akut sjukdom mis-
sade en tentamen på en CSN-baserad heltidsstudie och därför ska
till omtentamen som hålls inom reseperioden eller upp till två veckor
efter planerad hemkomst.

4.  oväntad uppsägning från arbetsgivaren eller lockout. Uppsägning el-
ler lockout ska ske under försäkringsperioden eller inom tre månader
före avresa.

5.  försäkringstagaren börjar på ett nytt arbete i förbindelse med en
oväntad uppsägning vilket innebär att försäkringstagaren inte har
möjlighet att få semester under reseperioden. Det är en förutsättning
att uppsägningen sker under försäkringsperioden och att för-
säkringstagaren börjat det nya jobbet inom en månad före avresa.

6.  skilsmässa/separation eller upphörande av samboskap. I detta fall
gäller att försäkringstagaren och sambon är mantalskrivna på olika
adresser och att de bott tillsammans (varit mantalskrivna på samma
adress) i minimum 12 månader innan samboendets avslut.

7.  försäkringstagaren inte kan påbörja sin ”kör-själv-resa” i egen bil
p.g.a. att bilen, som skall vara helförsäkrad, skadas så att den
inte är körbar. Försäkringen täcker skada skedd inom 8 dagar före
avresa och vid ett och samma skadetillfälle.

I tillfälle där avbeställningsförsäkringen, enligt punkt 1.6 A) stycke 
1-9, medför att en försäkringstagare kommer att resa ensam täcker
försäkringen personen i fråga. Det ställs inget krav på att personen
som ger upphov till avbeställningen har köpt avbeställningsskydd hos
Slopetrotter Skitours.

1.7 Undantag/begränsningar

Undantag:
Försäkringen täcker inte om sjukdom eller skada, som är orsaken till 
avbeställning, uppstod redan innan köpet av avbeställningsförsäkrin-
gen. Det är ett krav att det inte visats några sjukdomssymptom före 
försäkringen träder i kraft.

Begränsningar:
SlopeTrotter Skitours ersättningsplikt är begränsad till max. 18.750 
SEK per person. Detta oberoende av ett ev. högre pris för den köpta 
resan.  

1.8 Avbeställning av resan

Vid avbeställning ska Slopetrotter Skitours kontaktas
omgående.

Vid avbeställning senare än dag och klockslag för avresa gäller inte 
avbeställningsskyddet.

Slopetrotter Skitours
Avbeställningsskydd försäkringsbestämmelser nr. 3109
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1.9 Vid skada
Du kan anmäla din skada direkt till slopetrotter@slopetrotter.se. Du kan 
också få skadeanmälan per post genom att kontakta Slopetrotter Ski-
tours på tel. 08-55 803 285. Oanvända biljetter eller dyl. Ska skickas 
till Slopetrotter Skitours.

Sjukdom/skada/dödsfall
Senast på avresedagen ska ansvarig läkare fylla i skadeanmälan 
(betalas av den försäkrade) med diagnos. SlopeTrotter ska på begäran 
få tillgång till alla relevanta journaler och upplysningar om tidigare sjuk-
domar. Vid dödsfall skickas en kopia av dödsattesten.

Brand eller inbrott
Polisrapport skickas till Slopetrotter Skitours.

Omtentamen
Dag och tid för tentamen samt intyg på att tidigare tentamen ej god-
känts ska skickas till Slopetrotter Skitours.

Arbetslöshet eller lockout
En kopia av uppsägelse eller lockout skickas till Slopetrotter Skitours. 
Vid start på ny arbetsplats ska kopia av anställningsavtalet skickas till 
Slopetrotter Skitours.

Skilsmässa/separation
Kopia av skilsmässopapper skickas till Slopetrotter Skitours. Vid sepa-
rations skickas intyg i form av utdrag från befolkningsregistret.

Karosskada
Intyg för karosskada på den försäkrandes bil skickas till Slopetrotter 
Skitours.

2. GENERELLA BESTÄMMELSER

2.1 Dubbelförsäkring
Försäkringen gäller inte ersättningskrav som täcks av annan försäkring.

2.2 Regress
I tillfälle då avbeställningsskyddet träder i kraft och återbetalning sker 
övertar Slopetrotte Skitours alla försäkringstagarens rättigheter till 
resan samt rätten till att använda outnyttjade biljetter o.dyl.

2.3 Definitioner
Orden i försäkringsvillkoren definieras enligt följande:

•  Akut sjukdom - vid akut sjukdom, av försäkringen täckningsberät-
tigad, avses en nyuppkommen sjukdom eller misstanke om ny 
allvarlig sjukdom. 

•  Familj – familj innebär i detta fall den försäkrades make/maka, 
sambo, barn, styvbarn, barnbarn, syskon, styvsyskon, föräldrar, 
styvföräldrar, svärföräldrar, far- och morföräldrar, barn svägerska, 
svåger, svärdotter och svärson. 

•  Styvbarn – Barn som inte är försäkringstagarens biologiska barn 
men där försäkringstagaren är gift eller lever tillsammans med 
(samma adress i folkbokföringen) en av de biologiska föräldrarna. 

•  Styvföräldrar – Personer som inte är försäkringstagarens biologiska 
föräldrar men är gift eller lever tillsammans med (samma adress i 
folkbokföringen) en av försäkringstagarens biologiska föräldrar. 

•  Styvsyskon – Personer som inte är biologiska syskon men lever eller 
har levt tillsammans i minimum ett år. 

•  Medresenär – Avser antingen en eller flera personer på samma rese-
bevis som försäkringstagaren eller person/personer som köpt resan 
tillsammans med försäkringstagaren med avsikt att resa tillsammans 
och har en notering om detta på sitt resebevis. 

•  Påjörjad resa, vid påstigning av den köpta transportform.

Slopetrotter Skitours
Avbeställningsförsäkring försäkringsbestämmelser nr. 3109.


