
PANTSETTELSESERKLÆRING FOR PANTSATT OG SPERRET KONTO 

 

PANTSETTER  

Pantsetters navn:  _________________________ 

Org.nummer:   _________________________ 

Adresse:   _________________________ 

 

REISEARRANGØR   

Reisearrangørens navn: _________________________ 

Org.nummer:   _________________________ 

 

PANTHAVER 

Panthavers navn:  Reisegarantifondet 

Org.nummer:   975 421 333 

Adresse:   Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO 

 

Enkle pengekrav:   

Kontonummer:   _________________________ 

Beløp (NOK):    _________________________ 

 
Den pantsatte kontoen tjener som sikkerhet for de forpliktelser som reisearrangøren har – eller 
måtte få – overfor panthaveren i henhold til lov om pakkereiser av 15. juni 2018 nr. 32 
(pakkereiseloven) med senere endringer og de til enhver tid gjeldende forskrifter. Den pantsatte 
kontoen omfatter også fondets direkte utgifter til assistanse og hjelp i forbindelse med begivenheter 
som utløser bruk av garantien. 

Oppsigelse fra pantsetter skjer med 3 måneders rekommandert varsel. Bortfall av retten til å drive 
garantipliktig virksomhet utløper ifr. forskriftens § 7 en måned før utløpet av oppsigelsestiden. Den 
pantsatte kontoen frigies etter skriftlig varsel fra Reisegarantifondet 

a) når reisearrangøren stiller annen tilfredsstillende sikkerhet for garantipliktig virksomhet 
b) vanligvis seks (6) måneder regnet fra den dato fondet mottar rekommandert melding om at 

virksomheten er opphørt, dog tidligst seks (6) måneder etter at solgte, garantipliktige tur 
skulle vært avsluttet. 

Banken forplikter seg overfor Reisegarantifondet å utbetale til Reisegarantifondet på første 
anmodning et beløp inntil summen av det pantsatte beløp. Beløpet vil bli utbetalt uten å ta hensyn til 
eventuelle innsigelser fra pantsetter og eller reisearrangør. 



 

Sted/dato: 

___________________________________ 

Pantsetters underskift  

 
 
Jeg/vi har notert pantsettelsen. Befriende betaling kan bare finne sted direkte til panthaveren. 

Jeg/vi frafaller motregningsrett mot panthaveren med krav på pantsettelsen. 

 
Sted/dato: 

___________________________________ 
Bankens underskrift 

Sperret konto 

Bank  ________________________________________________  
  
bekrefter med dette at det er opprettet en sperret konto nr _________________________   

med innestående NOK __________________ (tall) ___________________________ (bokstaver) 

 

Vi bekrefter at ovennevnte konto ikke vil kunne disponeres av andre enn Reisegarantifondet inntil det 
foreligger rekommandert melding fra Reisegarantifondets forretningsfører om å oppheve sperringen. 

 
Innestående beløp ut over kr __________________ er forutsatt å kunne disponeres fritt av 
kontoinnehaver. 

 
Sted/dato 

___________________________________ 

Bankens underskrift



 


