
Luftfartssvigtstjeneste

Luftfartssvigtstjenesten sikrer, at billetterne i tilfælde af luftfartsselskabets konkurs refunderes. Denne service gælder, 

hvis dette fremgår af reservationsbekræftelsen. Oversigten nedenfor viser garantien.

Hvornår gælder luftfartssvigtstjenesten?

• Flybillet, som nævnt i reservationsbekræftelsen.

• Hvis flyvning(er) som nævnt på billetten annulleres af flyselskabet (helt eller delvist) ved en øjeblikkelig konkurs.

Hvornår starter dækningen?

• Fra det øjeblik du booker og betaler dit fly.

Hvilken refundering modtager du?

•  Omkostningerne ved bookede billetter, hvis turen er annulleret.

•  Hvis en booket flyvning annulleres under rejsen, og du skal bestille et nyt fly, refunderer vi:

-  omkostningerne ved den aflyste flyvning eller

-  udgifterne til den direkte returrejse til den destination, du kom fra

Hvad er den maksimale godtgørelse?

• € 1.500 pr. Person pr. Billet.

Hvornår gælder tjenesten ikke?

• Hvis den (forestående) konkurs er resultatet af:

-  krig eller invasion af udenlandske fjendtlige kræfter, fjendtligheder eller krigshandlinger (også efter 

 krigserklæring)

-  borgerkrig, oprør, revolution, oprør, civil uro, der udgør opstand, forstyrrelser, strejker, udelukkelser

-  militær eller andet kup, belejringstilstand, beslaglæggelse, ødelæggelse eller skade på ejendom af eller på vegne  

 af en regering eller offentlige eller lokale myndigheder.

• Hvis omkostningerne er dækket af en anden bestemmelse eller forsikring.



Flyselskab konkurs?

• Kontakt os straks eller rapporter det direkte til:

	 International	Passenger	Protection	Ltd	(Claims	Office)	IPP	House,

 22-26 Station Road, West Wickham,

 Kent BR4 0PR,

 Storbritannien.

 Tlf .: (020) 8776 3750,

 E-mail: info@ipplondon.co.uk;

 eller online via http://www.ipplondon.co.uk/claims.asp

• Giv os besked inden for en måned for at få refusion. Hvis du ikke giver os besked inden for en måned, bliver du ikke 

længere refunderet.

Særlige forhold

• Hollandsk lov gælder for tjenesten.

• De økonomiske konsekvenser er desuden beskyttet af tjenesten igennem international passagerbeskyttelse.

Hvad mener vi med:

• Du: den person eller organisation der købte billetten og er på kvitteringen.

• Vi/os: Flighttix.dk - Ceresstraat 15 A2, 4811 CA Breda. Handelskammer 52300943.


