
EvEntförsäkringEn gällEr för
Eventförsäkringen gäller från den tidpunkt försäkringspremie 
betalats och gäller under ett år. Arrangemang innefattar kon-
serter, teater och idrottsevenemang. Eventförsäkringen gäller 
för den person som har tecknat försäkringen (den försäk-
rade). Den försäkrade måste vara folkbokförd i Sverige.

Försäkringen gäller arrangemang i Sverige, Norge
eller Danmark.

i EvEntförsäkringEn ingår
• Avbeställningsskydd
• Försening av allmänt transportmedel
• Logi

Avbeställningsskydd för biljett
Biljettavgifter ersätts vid
• akut sjukdom som innebär en akut förändring av
  den försäkrades hälsotillstånd och kräver sjukvård
• olycksfall eller kroppsskada genom olycksfall
• dödsfall som drabbar den försäkrades nära
  anhöriga.

Eventförsäkringen gäller under förutsättning att den försäk-
rade har betalat fullt biljettpris för det aktuella arrangemang-
et och att skadeorsaken är plötslig och oförutsedd.

försening av allmänt transportmedel
Du får ersättning om du inte kan närvara vid arrangemanget 
p g a försenade eller inställda transporter (båt, buss, flyg 
eller tåg). 

Eventförsäkringer ersätter inte kostnader som uppstår på 
grund av exempelvis naturkatastrof eller att du inte har varit 
ute i god tid innan avgång. 

logi (förskottsbetald hotellövernattning i
sammband med arrangemanget)

Ersättning lämnas för:
• akut sjukdom som drabbar den försäkrade, eller nära 
anhörig, som  innebär en akut förändring av den försäkrades 
hälsotillstånd och  kräver sjukvård 
• olycksfall eller kroppsskada genom olycksfall som den 
försäkrade   eller nära anhörig drabbas av
• dödsfall som drabbar den försäkrades nära anhöriga.

BEgränsningAr
Avbeställningsskyddet gäller inte alltid, exempelvis om:

• Den  försäkrade, trots vetskap om omständigheterna, dröjt
  med  avbeställning.

• Biljettpris, bokningskostnad eller hotellkostnad betalats   
  trots  medicinskt avrådande eller om den försäkrade på 
  grund av berusnings-medel inte kan medverka vid 
  arrangemanget.

Ersättning
Maximala ersättning under försäkringsperioden är 5 000 kr 
inklusive moms. Eventförsäkringen gäller för maximalt två 
skadetillfällen under försäkringsperioden, därefter måste ny 
försäkring tecknas.

självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk. 

eventFörsäkringen FungerAr som ett AvBestäLLningsskydd och täcker event i norden i ett heLt år.

du Får ersättning För AvBokning Av event, trAnsport och hoteLLnAtt. För endAst 199 kr per år!

EvEntförsäkring
 En försäkring för alla fritidsintressen, oavsett om det är en konsert, 
 teater eller idrottsevenemang
 Gäller i hela Norden
 Ingen självrisk
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PrEMiE
premien är 199 kr per år. du kan välja att betala din för-
säkring med kreditkort eller via faktura.

ångErrätt 
Om du tecknar försäkring genom ett distansavtal, ex-
empelvis genom köp via Internet eller telefonförsäljning, 
har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från 
det att avtalet ingås. Om du ångrar dig och vill använda 
din ångerrätt måste du meddela detta till Solid muntligen 
eller skriftligen. Om du väljer att använda din ångerrätt 
har Solid rätt att kräva premie motsvarande den tid som 
försäkringen varit gällande. ångerrätten gäller inte för dis-
tansavtal som avser en försäkring med avtalad giltighetstid 
om en månad eller mindre.

förnyElsE Av försäkringEn
Om du inte säger upp försäkringen att upphöra vid för-
säkringstidens slut förnyas försäkringen normalt auto-
matiskt. Detta gäller dock inte om det framgår av avtalet 
eller andra omständigheter att avtalet inte ska förnyas.

PErsonuPPgiftslAgEn (Pul)
Solid behandlar kundens personuppgifter i enlighet med 
gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att Solid 
får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser 
med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning 
för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex 
korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som 
telekommunikation och e-post. 

Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkrings-
aktiebolag org. nr 516401-8482. uppgifterna kommer 
att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot 
kunden, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveck-
ling samt för marknadsföring. Uppgifter om kunden kan 
komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa 
samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt 
lag kan Solid bli tvungen att lämna ut personuppgifter till 
myndigheter. kunden har rätt att motsätta sig att hans el-
ler hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål 
varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan 
om reklamspärr görs till kundtjänst på telefon 0771-113 
113 eller till kunder@solidab.se. kunden äger rätt att på 
egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de 
personuppgifter avseende honom eller henne som finns 
registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till 
Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa 
sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrele-
vanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder. 

AnMäl skAdA
om du vill anmäla en skada kontakta oss på 042 – 623 61 
70 Du kan även gå in på vår hemsida www.solidab.se och 
ladda hem en skadeanmälan. 

HAr du frågor
Läs igenom ditt bifogade försäkringsbrev. kontrollera att allt
är rätt och kontakta oss för eventuella rättelser. Kontrol-
lera speciellt att betalningsvillkoren stämmer överens med 
dina  önskemål. kontakta gärna vår kundservice på 013 - 13 
13 13 om du har frågor.

oM du intE tyckEr soM vi
Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som  
rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med  
oss. I ett skadeärende där vi inte kommer överens skickar  
du ett skriftligt klagomål till Solids försäkringsnämnd som 
tar upp ditt ärende för omprövning (Solid Försäkringar, 
Försäkringsnämnd, Box 22068, 250 22 helsingborg), eller 
maila till forsakringsnamnd@solidab.se. 

Om du fortfarande är missnöjd har du möjlighet att få 
ärendet prövat externt genom följande institutioner:

• konsumenternas försäkringsbyrå (självständig rådgivnings-
 byrå där rådgivning är kostnadsfri), Box 24215, 104 51 
 Stockholm, 08-22 58 00, 
 www.konsumenternasforsakringsbyra.se 

• Allmänna reklamationsnämnden (statlig myndighet som  
 prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23  
 Stockholm, 08-508 860 00, www.arn.se

• Allmän domstol

oM solid försäkringAr
solid Försäkringsaktiebolag, org nr: 516401-8482, är ett 
försäkringsbolag som varit verksamt sedan 1993. i sverige 
har Solid idag 3 miljoner kunder. Solid har sitt huvudkon-
tor i helsingborg. solid står under Finansinspektionens 
tillsyn och har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet 
för en rad försäkringstyper.
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