
COVID-19 TRYGGHETSFÖRSÄKRING
Försäkringen som ger dig maximal trygghet  
i den situation världen befinner sig i idag. 

Pris 

495 kr vuxen, 
295 kr barn (2-12 år)

Med vår nya unika försäkring har du möjlighet att 
avboka eller fritt boka om din skidresa upp till  
31 dagar innan avresa. 

Dessutom har du ännu bättre skydd om du bokar 
ett av våra egna hotell. På våra egna hotell kan du 
omvandla din resa till ett presentkort fram till 7 dagar 
innan avresa som gäller för en ny skidresa under 
vintersäsongen 2021/2022.

Avboka din resa 31 dagar innan avresa
Du kan avboka din resa senast 31 dagar innan 
avresa. Vid avbokning går du endast miste om 
din inbetalda anmälningsavgift och kostnaden för 
försäkringen, det vill säga 2 495:- för vuxen och  
2 295:- för barn 2-12 år, resterande belopp 
återbetalas till ditt konto inom några arbetsdagar.

Inga villkor för avbokning
Vi frågar inte varför du vill avboka och du behöver 
inte lämna några som helst intyg. Inga dolda 
paragrafer, inga konstiga villkor. Försäkringen är till 
för att du skall känna dig så trygg som möjligt med 
din bokning.

Boka om din resa
Du kan välja att boka om din resa till ett annat 
tillfälle. Detta kan du göra fram till 31 dagar innan 
avresa. Vid ombokning till dyrare resa behöver du 
betala mellanskillnaden. Är den nya resan billigare 
återbetalas inte mellanskillnaden.

Omvandla din resa till ett presentkort
Har du bokat ett av Lion Alpins egna hotell kan du 
även välja att omvandla din resa till ett presentkort 
fram till 7 dagar innan avresa som gäller för en ny 
skidresa under vintersäsongen 2021/2022.

För att få omvandla din resa till ett presentkort gäller 
något av följande:

• Din arbetsplats beslutar att du måste vara i    
 karantän efter att du kommer hem från din resa.
• Om du tillhör en riskgrupp.
• Att du har blivit uppsagd från din arbetsplats  
 0-3 månader innan avresa.

Du behöver bara skicka in något av följande 
dokument. 

• Intyg från arbetsgivare (vid karantän).
• Intyg från läkare (vid riskgrupp).
• Kopia på din uppsägning (vid uppsägning).

När du omvandlar resan så får presentkortet hela 
resans värde minus kostnaden för försäkringen.

Betalning
Försäkringen måste tecknas vid bokningstillfället och 
betalas i samband med anmälningsavgiften. Den går 
inte att lägga till eller ta bort i efterhand.

Maximal trygghet
För bästa möjliga skydd rekommenderar vi att du 
även tecknar vår vanliga av- & ombokningsförsäkring 
som täcker fram till avresedagen om du skulle bli 
sjuk eller av med jobbet.

Läs mer om vår av- & ombokningsförsäkring här. 

https://www.lionalpin.se/infoer-resan/av-och-ombokning

