AVBESTILLINGSBESKYTTELSE FOR GRUPPE & KONFERANSE
GIR DEG DEKNING I TILFELLE:
• Sykdom, innleggelse på sykehus og dødsfall.

1. AVTALEN
1.1 Hvis den reisende ønsker avbestillingsbeskyttelse, skal det
gis beskjed om dette ved bestilling av reisen. Prisen på avbestillingsbeskyttelsen skal betales samtidig med depositumet, og tilbakebetales ikke
ved avbestilling av reisen.
1.2 Avbestilling kan bare gjøres av hovedreisende.
		

Hovedreisende er den personen som bestiller reisen og dermed inngår
avtale med arrangøren. Avbestilling må skje av den hovedreisende. 		
Medreisende som ønsker å foreta en avbestilling må derfor gjøre dette
via den hovedreisende.

1.3 Prisen på avbestillingsbeskyttelsen kan variere, for pris se reiseavtalen.
1.4 Avbestillingsbeskyttelsen er personlig og gjelder den enkelte reisende.
Sykdom hos en av gruppens deltakere gir ikke rett til avbestilling av
andre reisende i samme gruppe.

3. UNNTAK
3.1 Sykdommen/skaden som er årsak til avbestillingen, var kjent ved kjøpet
av reisen/avbestillingsbeskyttelsen. Unntaket gjelder også hvis en diagnose ikke er fastslått, men sykdommen/skaden har ført til symptomer
eller er under utredning. avbestillingsbeskyttelsen er likevel gyldig hvis
sykdommen/skaden som er årsaken til avbestillingen, innen tre måneder
før bestillingen av reisen/ avbestillingsbeskyttelsen ikke har:
3.1.1 Vist symptomer
3.1.2 Ført til legebesøk
3.1.3 Medført endring i medisinering eller sykehusinnleggelse
3.2 Psykiske problemer som ikke har ført til legeforeskrevet behandling hos
psykolog eller psykiater eller sykehusinnleggelse.
3.3 Avbestillinger som foretas etter avreisedatoen.

4. NÅR DU HAR BEHOV FOR Å BRUKE BESKYTTELSEN DIN
2. BESKYTTELSEN
2.1 Avbestilling gjennom avbestillingsbeskyttelse, gir dekning når
reisende ikke kan gjennomføre reisen på grunn av:
2.1.1 Akutt sykdom/ulykker eller dødsfall hos reisende.
Det stilles krav om legeerklæring.
2.1.2 Akutt sykdom/ulykke eller dødsfall hos reisende,
ikke medreisendes, ektefelle/partner/samboer eller familie.
Det stilles krav om legeerklæring.
2.2 Bli-boende-garanti – Reisende som har tegnet avbestillingsbeskyttelse,
og som har avtalt felles innkvartering med en annen reisende/andre
reisende som har avbestilt reisen med støtte i punktene 2.1, skal ha rett
til å uten ytterligere kostnad beholde samme innkvartering. Dette gjelder
reiser med en maksimal reiselengde på 29 dager. Samtlige må ha tegnet
Vings avbestillingsbeskyttelse.

a) Hvis du er syk, skal lege oppsøkes så snart som mulig. Hvis det er kort
tid til avreise, skal legen oppsøkes med en gang.
b) Du skal avbestille reisen din hos Ving så snart som mulig etter at du er kjent
med de omstendigheter som gir rett til avbestilling og før reisen er påbegynt.
c) Erklæringer om årsaken til avbestillingen skal sendes til Ving. Eventuelle
utgifter til legebesøk står for reisendes egen regning.
d) Sammen med erklæringen skal det sendes reisebevis for reisen til Ving.
Vings avbestillingsbeskyttelse gjelder ikke for reiser med Vings ruteflyreiser.
For disse reisene gjelder det særskilte vilkår.

