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Easydelay – Flyforsinkelses Forsikring 

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab: Global Forsikring Agentur ApS                  Produkt: Flyforsinkelses Forsikring 

 

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. De gældende vilkår og betingelser for forsikringen fremgår af 
andre dokumenter. Ved uoverensstemmelse mellem dette produktark og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, 
der er gældende. 

Forsikringsgiver er Insr Insurance Group ASA, Norge – org.no.994 288 962 

 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Easydelay er til dig som er træt af flyforsinkelse uden af få kompensation med det samme – vi tilbyder dig op til 4.500 kr. hvis dit fly er 
aflyst eller forsinket med mere end 90 min. 

 

 

 

 

 

 

Hvad dækker den? 
Easydelay dækker flyforsinkelse og kan udvides 
med dækning for flyaflysning. 
 
 

 Flyforsinkelse 

 Flyaflysning 
 

 

 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke? 
Der er nogle få undtagelser, listen er ikke 
udtømmende og vi henviser til 
forsikringsbetingelserne 
Forsikringen dækker ikke flyforsinkelse eller 
aflysning som følge af : 
 

 Konkurs 
 Naturkatastrofer 
 Krig og terror 
 Strejke  

 

 

 
 

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 
Der er nogle få undtagelser, listen er ikke 
udtømmende og vi henviser til 
forsikringsbetingelserne 
 

! Flyforsinkelse mindre end 90 min. 

! Skade sket hvis fører er påvirket af alkohol 
eller narkotika o.l. 

! Forsikringen skal tegnes senest 1 uge før 
planlagt flyafgang 
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Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker den/de flyruter som fremgår af forsikringen. 

 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

- Vi tracker din flyrute og kontakter dig hvis du er berettiget til eratatning – det eneste du skal gøre er at 
upload dit boarding card og oplyse dit kontonummer. 
 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Du betale forsikringen med det samme med betalingskort, det er ikke muligt af betale med girokort eller 

betalingsservice. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen starter den dag som er aftalt (den dato flyruten er planlagt) Start dato fremgår tillige af din police, 

forsikringen slutter når flyruten er tilendebragt  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan som privatforbruger fortryde med 14 dages varsel, der er tale om en  korttidsforskring som dækker en specifik 

flyrejse, hvorfor forsikringen ikke bliver fornyet og derfor ikke skal opsiges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


