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NORDIC PROTECTION ACADEMY 

OMFATTNING 

• Dessa bestämmelser äger tillämpning efter skriftlig anmälan via mail eller hemsida samt erlagd 
anmälningsavgift till en av Nordic Protection Academy´s [NPA´s] utbildningar. 

 
 
ANMÄLAN, AVGIFTER OCH AVBOKNING 

• Vid anmälan till en av NPA´s öppna utbildningar skall kursdeltagaren erlägga en anmälningsavgift. 
Kursdeltagaren är ej garanterad en kursplats innan denna är betald. 
 

• Den totala kursavgiften skall vara NPA tillhanda senast 2 bankdagar innan kursstart 
 

• Avbokar kursdeltagaren senare än 14 dagar före utbildningstillfället debiteras hela kursavgiften. 
 

• Avbokar uppdragsgivare senare än 30 men mer än 14 dagar före utbildningstillfället debiteras 50% av 
kursavgiften. 

 

• Avbokar kursdeltagaren innan 30 dagar före utbildningstillfället återbetalas 100% av kursavgiften. 
 
 
FÖRSÄKRINGAR 

• De åligger kursdeltagaren att själv ha adekvat försäkringsskydd med olycksfallsförsäkring och eventuell 
sjukförsäkring 

 

• Ersättning lämnas ej heller för sådan skada som kan omfattas av försäkring som kursdeltagaren har. 
 

• Om kursdeltagare drabbas av skada eller olycksfall under utbildningstiden skall detta i första hand belasta 
deltagarens egen försäkring.  
 

• NPA har ansvarsförsäkring för all verksamhet som bedrivs i företaget. 
 
 
 

INSTÄLLD UTBILDNING 

• Giltiga skäl för inställande av utbildning är; 1 För få anmälda kursdeltagare, 2. Oförutsedda händelser för NPA 
som sjukdom eller force majeure.  
 

• Om utbildningen ställs in kommer kursavgiften återbetalas i sin helhet, senast inom 30 dagar. 
 
 

 
FORCE MAJEURE 

• Om NPA´s fullgörande av förpliktelser enligt dessa villkor hindras, försvåras eller försenas till följd av 
omständigheter som är att anse som force majeure befrias NPA från skyldighet eller prestation enligt detta 
avtal, så länge som det med hänsyn till omständigheterna erfordras. I sådant fall är NPA ej skyldig att utge 
skadestånd. 
 

• Såsom force majeure anses omständigheter som ligger utom NPA´s kontroll och som antingen omöjliggör, 
förhindrar eller försvårar fullgörelse av förpliktelserna i sådan omfattning att fullgörelse ej kan ske annat än till 
onormalt höga kostnader. 

 

• Om NPA åberopar force majeureomständighet till befrielse av fullgörelse av utbildningen är NPA skyldig att 
omedelbart meddela kursdeltagaren därom. 
 
 

 

 

 


