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Avtal om ställande av säkerhet gällande 

researrangörer  
 

Förmånstagare: Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111, Mariehamn, tfn 018 25 000. 

 

Näringsidkare, namn och FO-nummer: ____________________________________________________________________ 

 

Utställare av säkerhet: ______________________________________________________________________________________ 

Adress: ___________________________________________________________________ 

Kontaktperson: __________________________________________________________ 

Telefonnummer: _________________________________________________________ 

E-postadress: _____________________________________________________________ 

 

Säkerhetens ärendenummer: _______________ 

 

Giltighetstid: _______________ - _______________ 

 

Säkerhetsbelopp: _______________ euro 

 

 

Villkor för säkerhet gällande researrangörer (punkterna 1.1.-1.10.)  

 

1.1. Denna first demand-säkerhet uppfyller insolvensskyddet enligt landskapslagen (2022:37) om 

resebyråverksamhet.  

1.2. Säkerheten täcker resenärernas fordringar i enlighet med 12 § i landskapslagen om resebyråverksamhet, 

som uppkommit under säkerhetens giltighetstid och de fordringar som uppkommit innan säkerheten 

trädde i kraft.  

1.3. Landskapsregeringen kan yrka på betalningskrav till säkerhetsställaren i situationer som avses i 14 § 1 

mom. 1 punkten i landskapslagen om resebyråverksamhet.  

1.4. Säkerhetsställaren har inte rätt att bestrida eller utreda ersättningar som i enlighet med landskapslagen 

om resebyråverksamhet betalas utgående från denna säkerhet.  

1.5. Säkerhetsställaren förbinder sig att på första skriftliga yrkande från landskapsregeringen betala det 

penningbelopp upp till säkerhetsbeloppet som landskapsregeringen yrkar. Betalningarna ska erläggas 

avgiftsfritt på konton enligt landskapsregeringens specifikationer.  
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1.6. Säkerhetsställaren kan säga upp säkerheten så att den upphör att gälla tre månader från den tidpunkt då 

landskapsregeringen av säkerhetsställaren har fått skriftlig anmälan om att den upphör.  

1.7. Landskapsregeringen ska hos säkerhetsställaren framställa yrkanden på säkerheten senast inom tre 

månader från den dag då giltighetstiden för säkerheten upphört. Om landskapsregeringen inte kan 

specificera sina yrkanden inom tre månader på grund av att behandlingen pågår, kan 

landskapsregeringen med iakttagande av den utsatta tiden på tre månader meddela säkerhetsställaren 

att behandlingen pågår, varvid landskapsregeringen kan framställa specificerade yrkanden när 

behandlingen är avslutad.  

1.8. Landskapsregeringen kan säga upp säkerheten att upphöra tre månader efter att landskapsregeringen 

har konstaterat att säkerhetsställaren inte kan fullgöra sin betalningsskyldighet.  

1.9. Detta är inte en borgen och på detta tillämpas inte lagen om borgen och tredjemanspant (FFS 361/1999). 

1.10. Eventuella tvister med anledning av säkerheten avgörs i Ålands tingsrätt med tillämpande av 

åländsk lag inom de områden landskapet har lagstiftningsbehörighet, i övrigt finländsk lag. Villkoren för 

säkerheten har upprättats endast på svenska. Om villkoren strider mot gällande lagstiftning om 

paketresor, ska lagen tillämpas.  

 

 

_______________________________________________ 

Ort och datum 

 

_______________________________________________ _______________________________________________ 

Underskrift och namnförtydligande  Underskrift och namnförtydligande   
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