
Blankett för fastställande av säkerhet för resebyråer på Åland

1 Allmänna anvisningar

Resebyråer som tillhandahåller kombinerande resetjänster är skyldiga att ställa en säkerhet i enlighet med 12 § i
landskapslagen (2022:37) om resebyråverksamhet. Vid fastställande av säkerheten ska hänsyn tas till uppskattningen
av de sammanlagda betalningar som görs av resenärer för kombinerade resetjänster, tidsperioden mellan
delbetalning och slutbetalning samt fullgörandet av resetjänsten. Säkerheten ska vara tillgänglig kostnadsfritt.

Hur går processen till?

1. Uppskatta betalningar som uppbärs för kombinerade resetjänster för 12 månader framåt genom att fylla i den här
blanketten.

2. Invänta landskapsregeringens beslut om säkerhetens belopp.

3. Efter mottagandet av säkerhetsbeslutet avtalar resebyrån om säkerheten med valfritt finansinstitut.
Landskapsregeringen godkänner endast säkerheter som är formulerade enligt landskapsregeringens avtalsmallar.
Inga ändringar får göras i dokumentmallarna och inga tilläggsvillkor får finnas.

4. Skicka in avtalet om säkerheten till landskapsregeringen för godkännande.

Resebyråer ska minst en gång årligen, samt på begäran, lämna en redogörelse för bedömningen av säkerheten. En
resebyrå ska utan dröjsmål informera landskapsregeringen om sådana ändringar i verksamhetens art eller
omfattning som kan påverka skyldigheten att ställa säkerhet, säkerhetens storlek eller godkännandet av säkerheten.

Läs mer om ställande av säkerhet på Landskapsregeringen hemsida

FO-Nummer/Personbeteckning *

123456-7

Namn (Företag/ eller Efternamn Förnamn) *

Landskapets resebyrå

Kontaktperson (om företag)

Hans Karlsson

Postadress *

Strandgatan 37

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*)

Sökande
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https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/verksamheter-sarskilt-tillstand/resebyraverksamhet/stallande-sakerhet


Postnummer *

22100

Ort *

Mariehamn

Telefonnummer

25000

E-postadress *

info@landsresor.ax

Webbplats

landsresor.ax

Godkännande

✓ Jag godkänner att landskapsregeringen kan kommunicera elektroniskt med mig i detta ärende (även gällande
beslutet), via den ovan angivna e-postadressen.

Information om hur landskapsregeringen hanterar personuppgifter hittar du här

Anvisningar:

Avresor €: Uppskattning av alla betalningar (i hela euro) som tas ut för kombinerade resetjänster under ett (1) år.
Obs! Från det totala värdet ska dras av resor som säljs i enlighet med ett allmänt avtal för anordnande av affärsresor.

Avresor i € *

100000

Uppskatta antalet resenärer och förskottsbetalningar (betalningar som resebyrån har för resor som ännu inte
fullgjorts) för kombinerade resetjänster:

Månad *
Antalet resenärer Förskottsbetalningar

En genomsnittlig månad

Den månad med högst försäljning

Den månad med lägst försäljning

100 8000

150 12000

50 4000

Anvisningar: Betalningsvillkor

· Betalningsvillkor: Allmänt använda betalningsvillkor (max 3 st.).

· Anmälningsavgiftens andel av resans pris, %: Anmälningsavgiftens andel av de kombinerade resetjänsternas totala
värde i procent. Till exempel en bokningsavgift på 100 € av en resa på totalt 500 € blir 100€/500€ = 20 %. Om
samma bokningsavgift används för resor med olika pris, används genomsnittspriset för att beräkna procentandelen.
Genomsnittspriset fås genom att addera resorna med olika pris och dividera det totala beloppet med totala antalet
resor. Till exempel en bokningsavgift på 100 €, 3 resor, totala priset 250€ + 300€ + 350€ = 900€, genomsnittspriset
900€/3 = 300€. Bokningsavgiftens andel av genomsnittspriset är 100€/300€ = 33 %.

· Slutbetalning, dagar före avresa: Antal dagar innan avresa som slutbetalning ska ske. Till exempel 20 % vid
bokningstillfället och slutbetalning 30 dagar innan avresa. Ange i så fall 30 dagar. Om slutbetalning erläggs efter
resan, ange värdet noll.

· Andel av alla kombinerade resetjänster, %: Ange hur stor del respektive betalningsvillkor har i förhållande till det
totala antalet kombinerade resetjänster. Avrunda tre av de vanligaste betalningsvillkorens procentandelar så att det
totala beloppet blir 100 %.

3 Uppskattning av säkerhet för förhandsbetalningar
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https://www.regeringen.ax/policy-utlamnande-personuppgifter/


Betalningsvillkor
Anmälningsavgiftens
andel av resans pris, %

Slutbetalning, antal dagar
före avresan

Andel av alla kombinerade
resetjänster, %

Betalningsvillkor 1

Betalningsvillkor 2

Betalningsvillkor 3

50 14 30

80 7 20

30 14 50

Resans längd *
Max 5 dygn 6- 15 dygn Över 15 dygn

Bruttoförsäljning för en
genomsnittlig månad €

4000 2000 2000

5 Uppskattning av säkerhet för returresa

Om transporter ingår i avtalet om kombinerade resetjänster ska ur säkerheten även betalas kostnader för
hemtransporter. Säkerhetens belopp beräknas enligt antal resenärer, transportmedel (buss/tåg/båt eller flyg) samt
destination.

Anvisningar:

Antal resenärer: Här anges antalet resenärer för en genomsnittlig månad och destination där antingen buss, båt eller
tåg ingår som en del av den kombinerade resetjänsten.

Uppskattning av antal resenärer med buss, tåg och båt som en del av kombinerade resetjänster, enligt
avresemånad och destination. *

Finland, Sverige, Estland Resten av Europa Utanför Europa

Antal resenärer 50 40 10

Anvisningar: Flygmil

· Flygmil: Här anges antalet resenärer för en genomsnittlig månad samt längd på resa i dagar och avstånd i flygmil.
Ge en ungefärlig uppskattning av avståndet i flygmil. 1 engelsk mil är ungefär 1,61 kilometer. 1 flygmil är distansen
beskriven fågelvägen i engelska mil. Utgå i uppskattningen exempelvis från KKV:s sammanställning av avstånd i
flygmil. https://www.kkv.fi/sv/konsumentarenden/information-och-anvisningar-till-foretag/for-researrangorer/
exempel-pa-flygmil-enkel-vag-blankett-d/

Uppskattning av antal resenärer med flyg som en del av kombinerade resetjänster per destination i
genomsnitt per månad.

0 - 2000 flygmil 2001 - 3000 flygmil 3001 - 5200 flygmil Över 5200 flygmil

0 - 8 dagar

9 - 15 dagar

Fler än 15 dagar

50 10 5 2

25 10 5 2

10 10 5 4

4 Uppskattning av avbrotts- och inkvarteringssäkerheten
Om en resebyrå konstateras insolvent ska säkerheten täcka resenärers eventuella nödvändiga kostnader för
inkvartering före hemtransporten. Uppge nedan bruttoförsäljningen för en genomsnittlig månad för kombinerade
resetjänster som varar i max 5 dygn, 6–15 dygn och över 15 dygn.
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https://www.kkv.fi/sv/konsumentarenden/information-och-anvisningar-till-foretag/for-researrangorer/exempel-pa-flygmil-enkel-vag-blankett-d/
https://www.kkv.fi/sv/konsumentarenden/information-och-anvisningar-till-foretag/for-researrangorer/exempel-pa-flygmil-enkel-vag-blankett-d/
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