
 
  

 

 

• Detta är ett produktblad, komplett information om försäkringen finns att tillgå i andra dokument som t.ex. 
förköpsinformation och fullständiga villkor. Se www.mysafety.se för mer information.  

 
Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Försäkringen ersätter kostnaden eller del av kostnaden för en betald bokning. 
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VAD INGÅR INTE I FÖRSÄKRINGEN? 

• Sjukdom, eller skada som är känd vid tiden 
för bokningen. 

• Transportförsening/fordonsstopp som 
beror på brist på drivmedel, motorolja, 
batteriladdning eller annat drivmedel. 

• Transportförsening/fordonsstopp som 
försäkrad själv har orsakat. 
 

VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN? 

Försäkringen ersätter kostnaden eller del av  
kostnaden för den betalda bokningen om 
avbokningen beror på att 

• Försäkrad plötsligt drabbas av sjukdom eller 
olycksfall.. 

• Nära anhörig plötsligt drabbas av sjukdom, 
olycksfall eller dödsfall.  

• Försäkrad måste stanna hemma på grund 
av inbrott eller väsentlig skada på ditt hem 
som orsakats av brand, storm, 
översvämning, vattenläcka, explosion, 
jordskred eller skadegörelse. Med väsentlig 
skada menas sådan händelse som innebär 
att du inte rimligen kan deltaga i det som 
bokningen avser. 

• Försäkrad rekommenderas, av läkare, att 
inte delta.  

• Det allmänna transportmedlet (inklusive 
reguljärflyg) som försäkrad använder för att 
åka från sitt hem till platsen där det som 
bokningen avser ska ske, inte går enligt i 
förväg utannonserad tidtabell. 

• Försäkrad har blivit förhindrad att anlända 
till platsen där det som bokningen avser ska 
ske för att fordonet som denne använder 
råkar ut för en trafikolycka eller får ett 
mekaniskt fel som kräver åtgärd på 
verkstad för att vidare färd med fordonet 
ska kunna göras. 

• Försäkrad blir kallad som vittne i en 
domstolsförhandling. 

• Försäkrads bostad eller resa till platsen där 
det som bokningen avser ska ske, ligger i 
eller går genom sådant område i Sverige 
där polis eller annan offentlig myndighet 
officiellt avråder från vistelse utomhus och 
transport pga. snöfall, halka, dimma, storm 
eller liknande. 

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR AV 
VAD FÖRSÄKRINGEN TÄCKER? 

Nedan följer exempel på vad som inte ingår 
i försäkringen. 

 

• Avbeställning som följd av pågående eller 
planerad undersökning, behandling eller 
kontroll för konstaterat eller misstänkt 
hälsobesvär. 

• Försäkrad som är anställd av Försvarsmakten eller 
Räddningsverket och blir utsänd på uppdrag vid tidpunkten 
för det som bokningen avser och som vid tiden när 
bokningen genomfördes inte hade kännedom om 
utsändandet. 

 

• Försäkrad blivit beordrad av arbetsgivare att arbeta (gäller 
ej egenföretagare). 
 

• Försäkrads barnvakt blir plötsligt sjuk eller får förhinder 



 
  

 

 

 

 

 

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? 

Försäkringen gäller i hela världen. 

VILKA ÄR MINA SKYLDIGHETER? 

- Betala försäkringspremien i tid. 
- Att anmäla skadan utan dröjsmål till mySafety Försäkringar. 

NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA? 

Försäkringen ska betalas inom 14 dagar eller senast det datum som anges på din betalningsavi. 

NÄR BÖRJAR OCH SLUTAR FÖRSÄKRINGEN ATT GÄLLA? 

Försäkringen gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbrevet. 
Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbrev. 

HUR SÄGER JAG UPP AVTALET? 

Vill du avsluta försäkringen till försäkringsperiodens slut, behöver du inte göra någonting. Försäkringen avslutas 
automatiskt. Om du har autogiro behöver du meddela oss för att dragningen ska upphöra. Om försäkringsbehovet faller 
bort kan du avsluta försäkringen omedelbart genom att meddela oss detta. 

Gäller från 2022-12-01 


