
Betingelser for Apollos afbestillingsforsikring 

Betingelser for Apollos afbestillingsforsikring kan læses nedenfor: 

Klik her for at læse almindelige betingelser for køb og deltagelse i pakkerejser. 

Apollos afbestillingsforsikring gælder ikke for pakkerejser med fleksibel rejselængde, rutefly eller 
kun hotelindkvartering. Den gælder endvidere ikke for fleksible rejser med krydstogt eller event. 

For rejser med fleksibel rejselængde, som du planlægger på egen hånd, kan du i stedet tegne 
Goudas afbestillingsforsikring i forbindelse med booking af pakkerejsen. 

Betingelser 

1. Aftalen

1.1.  Køb af Apollos afbestilingsforsikring skal foretages af hovedbestilleren (kunden der kø-
ber/bestiller rejsen) og skal ske i forbindelse med køb af pakkerejsen eller inden indbetaling af 
depositum. 

1.2.    Betaling for Apollos afbestillingsforsikring skal ske inden eller senest samtidig med indbe-
taling af depositum. 

1.3.    Aftalen er bindende for parterne, når Apollo skriftligt har bekræftet kundens bestilling og 
når kunden har indbetalt det aftalte beløb inden for den aftalte tid. 

1.4.  Ændringer i aftalen om pakkerejser, igennem anvendelse af Apollos afbestillingsforsikring i 
henhold til punkt 2, kan kun foretages af hovedbestilleren. 

2. Indhold

2.1. Afbestilling ved sygdom, brand, oversvømmelse, indbrud og opsigelse.
Kunden kan afbestille pakkerejsen, hvis: 

· Kunden eller dennes ægtefælle/samlever,

· Kundens eller dennes ægtefælles/samlevers forælder, bedsteforælder eller barn, eller

· Kundens søskende eller den person, som kunden i fællesskab har bestilt pakkerejsen med,
også omtalt som rejseledsager,

efter aftalen er blevet bindende for kunden i henhold til punkt 1.4 ovenfor, bliver ramt af akut syg-
dom, forværret sygdom, ulykke eller dødsfald og denne hændelse er af en sådan karakter, at 
kunden ikke med rimelighed kan gennemføre pakkerejsen. 

2.1.1.   Hovedbookeren skal hurtigst muligt informere Apollo, hvis kunden ønsker at afbestille 
pakkerejsen på baggrund af punkt 2.1. 
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2.1.2.   Afbestillingsgrundlaget skal styrkes af kunden med en lægeerklæring og i nogle tilfælde 
en personattest. Senest syv dage efter annullering/afbestilling skal sådant en erklæring/at-
test være Apollo i hænde. Erklæringen/attesten skal indeholde alle oplysninger af betydning for 
aflysningen og/eller lægens udtrykkelige råd om ikke at deltage i den aftalte pakkerejse.   

2.1.3.  Afbestilling kan ske ved brand, oversvømmelse eller indbrud i egen bolig/virksomhed. Do-
kumentation, der beviser nogen af de nævnte hændelser, skal være Apollo i hænde senest 7 
dage efter afbestillingen. 

2.1.4.  Afbestilling kan foretages for dem, der bliver ramt af opsigelse fra fastansættelse. Gælder 
ikke ved deltidsarbejde eller prøveansættelse. Dokumentation for opsigelsen skal være Apollo i 
hænde senest 7 dage efter opsigelsen.. 

2.1.5.  I tilfælde hvor den efterspurgte dokumentation i henhold til ovenstående punkt 2.1.2-2.1.4 
ikke opfylder Apollos krav og/eller Apollo ikke modtager disse rettidigt, gælder en refusion i hen-
hold til Apollos almindelige betingelser. 
 
2.2.     "Bliv boende garanti". En kunde som har aftalt at dele indkvartering med en medrej-
sende, som har afbestilt rejsen, skal med udgangspunkt i punkt 2.1, have ret til at beholde 
samme hotel og værelseskategori uden ekstra omkostninger. Samtlige rejsende skal have tilkøbt 
afbestillingsforsikringen før dette dækker.  
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