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Vad är Resegaranti och hur kan jag lösa det! 
Föreningen har fått frågor angående resegaranti från medlemmar. En fråga som tagit upp om vid 
nätverksträffar vi genomfört under projekttiden och som förtjänar att följas upp. 
 
Resegarantin omfattar främst paketresor och innebär en säkerhet för kostnader som resenären har 
för resan.  
 
Med paketresa menas minst två av följande tjänster i kombination: Transport, Boende, Turisttjänst 
(exempelvis hyrbil, guidetjänst, hyrbåt). Endagsresor omfattas inte av resegarantin. 
 
Storleken på resegarantin beräknas individuellt och på månadsbasis. Faktorer som påverkar är bl. a. 
antal gäster per månad och omsättning. Ansvarig myndighet är Kammarkollegiet. 
 
I praktiken handlar det inte om att den som ställer resegaranti betalar in pengar till Kammarkollegiet, 
utan en garanti från exempelvis en bank eller försäkringsbolag fungerar som resegaranti. Banken/ 
försäkringsbolaget tar ut en avgift för att ställa din garanti och den kostnaden belastas ditt företag.  
 
 
Resegaranti och medlem i SwedenFishing.  
För medlem i SwedenFishing ekonomisk förening finns möjlighet att få hjälp med en lösning för 
resegaranti när det behövs. Genom vårt samarbete med Nordic Travel om online-tjänst för bokning 
INGÅR resegaranti för de paket och produkter som säljs online. (Det är i Citybreak-verktyget som 
används runt om i landet.) I bilden nedan paketen som visas med röd knapp på SwedenFishing.com. 
 
Lösningen inkluderar att du 
får komplett hjälp med att 
lägga upp och underhålla 
ditt/na paket i systemet. 
Dina redan redigerade och 
översatta texter, och 
redigerade bilder används.  
 
Du har full frihet att också 
välja andra kanaler/digitala 
skyltfönster dit du vill styra 
visning och marknadsföring 
av dina paket.  
 
Och om du så vill lägga upp 
en onlinebutik på din egen 
sajt. 
 
Vänd  
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Du styr själv din egen tillgänglighet i 
systemet via nätet och har full överblick på 
vad som säljs den vägen, se bild till höger.  
Det är den administration du behöver 
sköta. 
 
 
 
 
 
 
 
Smidigt får du besked direkt på mailen i 
samma ögonblick ett köp görs, se bild till 
höger, och tydlig rapport får du veckovis.  
Betalning med kort direkt vid bokningen 
gör att kunden är klar. Pengarna betalas 
till ditt konto i anslutning till gästens 
vistelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På mobilen, surfplatta eller dator kan du 
också se ankomstrapporter mm, se bilden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen att höra av dig så hjälper vi  
till om du har frågor och vill pröva! 
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