
Garanti 

Garantist Navn:                                ___________________________________ 

Adresse:                           ___________________________________ 

Organisasjonsnummer:    ___________________________________ 

 

Garantidebitor Navn:                                ___________________________________ 

Adresse:                           ___________________________________ 

Organisasjonsnummer:    ___________________________________ 

Beneficiant Reisegarantifondet, Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO,  
org.nr. 975421333 

Underliggende forhold Garantien dekker alle krav som kan fremmes under lov om 
pakkereiser av 15. juni 2018 nr. 32 (pakkereiseloven) med senere 
endringer og de til enhver tid gjeldende forskrifter, samt 
Reisegarantifondets direkte utgifter til assistanse og hjelp i 
forbindelse med begivenheter som utløser bruk av garantien. 
Garantien overtar ansvar som er oppstått under avløste garantier. 

 
 
Akkumulert, maksimum  
garantibeløp (NOK)               

 

Garantien løper fra:

  

Utløpsdato 1.  Garantistens ansvar etter denne garanti utløper i sin helhet               
                  ved fondets aksept av ny garanti til avløsning av denne    
                  garantien. 

2. Oppsigelse med 3 måneders rekommandert varsel. 
Oppsigelsen løper fra fondets mottagelse av det 
rekommanderte varsel til kl 00.01 tilsvarende dato 3 
måneder fram i tiden. Krav for reiser bestilt før utløpsdato 
må være framsatt 6 måneder etter at reisen skulle ha vært 
avsluttet, dog framsatt senest innen 15 måneder etter 
utløpsdato. Garantisten vedblir å hefte for alle krav som 
er oppstått innen oppsigelsesfristens utløp inntil kravene 
er oppgjort eller foreldet. 

3. Når garantidebitors virksomhet opphører ved konkurs,  
utløper garantien 3 måneder etter 

Beløp:  

Dato:  

http://org.nr/


konkursåpningstidspunktet. For øvrig gjelder fristene 
under pkt 2. 

Dokumentasjon ved krav       1. Skriftlig påkrav fra Beneficianten, og 
 

 2. En erklæring fra Beneficianten om at Garantidebitor 
ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til 
underliggende forhold. 

Garantisten kan ikke kreve ytterligere dokumentasjon for at betingelsene for å kreve utbetaling 
under garantien er tilstede og Beneficianten er heller ikke forpliktet til ytterligere å dokumentere 
det underliggende kravets eksistens. 

Undertegnede Garantist garanterer herved å betale til Beneficianten et beløp inntil Akkumulert 
maksimum garantibeløp. Betalingen skal skje umiddelbart etter første betalingspåkrav fra 
Beneficianten. Beløpet vil bli utbetalt uten betingelser og uten hensyn til eventuelle innsigelser fra 
Garantidebitor. 

Garantistens betalinger under denne garanti vil redusere Akkumulert maksimum garantibeløp 
tilsvarende. 

Garantien kan ikke transporteres uten Garantistens samtykke. 

Garantien skal være underlagt norsk lov og tolkes i henhold til denne. Oslo tingrett vedtas som 
verneting. 

 
Etter utløp skal dette dokument returneres til Garantisten. 
 
 
 

sted/dato  bankens underskrift



 


