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1. Definitioner 

Arbetstagare innebär en person som har ett anställningsförhållande. 

Ersättningsperiod avser den period som ersättning betalas ut, om rätten till 

ersättning enligt detta villkor i övrigt är uppfyllt.  

 

Fullt arbetsför innebär att den försäkrade kan fullgöra sitt vanliga arbete utan 

inskränkningar, inte får sjuklön från arbetsgivare, inte får ersättning från 

försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning/stöd, sjukersättning, 

tidsbegränsad sjukersättning, handikappersättning eller liknande ersättning som 

har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder eller har en 

vilande sådan ersättning) och inte har särskilt anpassat arbete, 

lönebidragsanställning eller liknande. Vid föräldraledighet anses den försäkrade 

vara fullt arbetsför. 

Fullt frisk innebär att den försäkrade är fullt frisk och inte har någon pågående 

eller planerad undersökning, behandling eller kontroll för konstaterat eller 

misstänkt hälsobesvär. 

Den försäkrade avser fysisk person som erhåller skriftligt besked om att 

försäkring meddelats enligt p. 2.  Den försäkrade är densamma som 

försäkringstagaren. 

Försäkringsbelopp avser det belopp för vilken försäkring har tecknats. 

Avtalat belopp framgår av försäkringsbeviset. 

Försäkringsperiod avser den tid då försäkringen gäller. 

 

Heltidsarbete innebär tillsvidareanställning med en arbetstid om minst 30 

timmar per arbetsvecka. 

Karenstid innebär att ersättning inte lämnas under viss tid. Karenstiden räknas 

från den dag den försäkrade insjuknar eller från första arbetslösa dagen. 

Kvalificeringstid är den tid som ska förflyta innan försäkringsskyddet börjar 

gälla och ersättning kan utgå. 

Ofrivillig arbetslöshet innebär att den försäkrade har blivit uppsagd från en 

tillsvidaretjänst och är arbetslös till minst 50 % av den totala arbetstid som 

gällde för den försäkrade tiden närmast inträffad arbetslöshet. Arbetslösheten 

måste vara utan möjlighet till påverkan. Vid ofrivillig arbetslöshet måste den 

försäkrade stå till arbetsmarknadens förfogande, vara inskriven som 

arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och inte ha nekat möjlighet till arbete.  

Olycksfall är en kroppsskada som drabbar den försäkrade genom plötslig och 

oförutsedd yttre händelse. 

Sjukdom är ett hälsotillstånd som av legitimerad läkare diagnostiserats som 

sjukdom och som inte är olycksfall.  

Sjukhusvistelse avser vistelse på ett sjukhus med logimöjligheter samt tillgång 

dygnet runt till legitimerade sjuksköterskor. Dock avses inte konvalescenthem, 

vilohem eller liknande sådan avdelning inom ett sjukhus. 

Sjukskrivning innebär att den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfall 

är förhindrad att utföra sitt ordinarie yrke och att den försäkrade inte har något 

annat inkomstbringande arbete samt att behandling eller kontroll sker 

regelbundet av legitimerad läkare för sjukdomen eller kroppsskadan. Vidare ska 

den försäkrade vara sjukskriven 100 % av den totala arbetstid som gällde för 

den försäkrade tiden närmast före sjukskrivningen och därmed drabbas av hel 

arbetsoförmåga. 

 

Varsel innebär att arbetsgivaren enligt lag (1982:80) om anställningsskydd har 

gett den anställde besked om avslutande av arbetstjänst. Varsel har skett när 

arbetsgivaren överlämnat varselskrivelsen till den anställde eller två 

arbetsdagar efter det att arbetsgivaren har skickat skrivelsen i ett 

rekommenderat brev till den berörda arbetstagaren. 

 

2. Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller till förmån för den försäkrade som står angiven på 

försäkringsbeviset. Försäkringen kan tecknas av varje privatperson som 

uppfyller förutsättningarna nedan. 

Arbetstagare som är:  

–  tillsvidareanställd med en arbetstid av minst 30 timmar per vecka, under 

minst 180 sammanhängande dagar i direkt anslutning till tiden för 

försäkringens tecknande. Varsel om uppsägning eller verkställd uppsägning 

får inte föreligga vid försäkringens tecknande  

–  fullt frisk, fullt arbetsför och inte uppbär sjukpenning, arbetslöshetskassa, 

aktivitetsersättning eller liknande vid försäkringens tecknande 

–  inskriven i svensk försäkringskassa och ansluten till svensk erkänd ar-

betslöshetskassa  

–  privatperson mellan 18 – 64 år, och 

–  folkbokförd och bosatt i Sverige. 

 

3. Försäkringens omfattning 
Försäkringen gäller för nedanstående moment och som inträffar under 

försäkringstiden men efter kvalificeringstiden: 

- Ofrivillig arbetslöshet  

- Sjukskrivning som är till följd av sjukdom eller olycksfall 

- Sjukhusvistelse eller vistelse på annan ort på inrådan av läkare och som 

inträffar i direkt anslutning till ett olycksfall.  

4. Försäkringstid 
Försäkringen gäller från dess nytecknande ett år i taget, såvida försäkringen inte 

dessförinnan upphör enligt vad som sägs i detta villkor. Försäkringen förnyas 

automatiskt ett år i taget, försäkringsperioden anges i försäkringsbeviset.  

5. Kvalificeringstid 
Försäkringen gäller med en kvalificeringstid som är 180 dagar från försäkringens 

tecknande.  Under kvalificeringstiden lämnas ingen ersättning. 

6. Karenstid 
Ersättning betalas ut om den försäkrade, efter kvalificeringstiden, blir ofrivilligt 

arbetslös eller sjukskriven i mer än 30 sammanhängande dagar (karenstid) eller 

tvingas till sjukhusvistelse alternativt vistelse på annan ort på inrådan av 

legitimerad läkare i mer än fem dygn i direkt anslutning till ett olycksfall. 

Ersättning lämnas inte under karenstiden. 
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7. Ersättning  

7.1 Ofrivillig arbetslöshet 

7.1.1 Förutsättningar för ersättning 

För att den försäkrade ska få ersättning vid arbetslöshet krävs det att samtliga 

förutsättningar enligt A-D är uppfyllda: 

 

A. arbetslösheten är ofrivillig 

B. inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning utbetalas från svensk erkänd 

arbetslöshetskassa och/eller aktivitetsstöd utbetalas från 

Försäkringskassan under hela ersättningsperioden 

C. den försäkrade har fortlöpande varit försäkrad i Solids buffertförsäkring i 

enlighet med kraven på kvalificeringstid i punkt 5, och 

D. karenstid enligt punkt 6 är uppfylld. 

7.1.2 Undantag för ersättning 

Ersättning betalas inte vid:  

–  arbetslöshet till följd av säsongsarbetslöshet 

–  provanställning 

–  tidsbegränsad anställning 

–  arbetslöshet om den försäkrade får aktivitetsstöd och dagarna inte dras 

från den försäkrades arbetslöshetskassa 

–  frivillig arbetslöshet eller avsked på grund av misskötsel  

–  arbetslöshet beroende på strejk utförd av den försäkrade 

–  olaglig handling utförd av den försäkrade 

–  skadehändelse som varit känd eller som den försäkrade borde ha känt till 

när försäkringen trädde i kraft 

–  skada som inträffar under kvalificeringstiden, eller 

–  varsel som inträffar under kvalificeringstiden 

 

7.2 Sjukskrivning 

7.2.1 Förutsättningar för ersättning 

För att den försäkrade ska få ersättning vid sjukskrivning krävs det att samtliga 

förutsättningar enligt A-D är uppfyllda: 

 

A. sjukskrivningen är en följd av sjukdom eller olycksfall 

B. den försäkrade erhåller sjukpenning 

C. den försäkrade har fortlöpande varit försäkrad i Solids buffertförsäkring i 

enlighet med kraven på kvalificeringstid i punkt 5, och 

D. karenstid enligt punkt 6 är uppfylld. 

7.2.2 Undantag för ersättning 

Ersättning betalas inte vid:  

–  skada då den försäkrade haft kännedom om existerande sjukdom vid 

försäkringens ingående. Den försäkrade får inte ha uppsökt legitimerad 

läkare eller erhållit vård för den sjukdom som ligger till grund för 

sjukskrivningen, inom 12 månader före försäkringen trädde i kraft 

–  skada som inträffar under kvalificeringstiden 

–  skada till följd av utmattningssyndrom, akut stress/krisreaktion, kronisk 

trötthetssyndrom eller depression 

–  skada till följd av ålders- och förslitningsskador i rygg, nacke, leder eller 

muskler samt fibromyalgi 

–  skada som är en följd av alkohol- läkemedels- eller narkotikabruk 

–  skada till följd av medicinska behandlingar och kirurgiska ingrepp som inte 

är medicinskt motiverade, eller 

–  olycksfallsskada eller sjukdom som inträffat under deltagande i eller träning 

av professionell sport. 

 

7.3 Sjukhusvistelse eller vistelse på annan ort på 

inrådan av läkare 

7.3.1 Förutsättningar för ersättning 

För att den försäkrade ska få ersättning vid sjukhusvistelse eller vid vistelse på 

annan ort på inrådan av legitimerad läkare krävs det att samtliga förutsättningar 

enligt A-C är uppfyllda: 

 

A. sjukhusvistelsen eller vistelsen på annan ort på inrådan av legitimerad 

läkare inträffar i direkt anslutning till ett olycksfall.  

B. den försäkrade har fortlöpande varit försäkrad i Solids buffertförsäkring i 

enlighet med kraven på kvalificeringstid i punkt 5. 

C. karenstid enligt punkt 6 är uppfylld,  

7.4 Ersättningens storlek, samtliga moment 
Ersättning betalas med det försäkringsbelopp som har tecknats och som anges 

i försäkringsbeviset, som högst 6 000 SEK per månad.  

 

7.4.1 Ofrivillig arbetslöshet 

Ersättning betalas ut med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag för de dygn 

som den försäkrade sammanlagt varit ofrivilligt arbetslös. 

 

7.4.2 Sjukskrivning 

Ersättning betalas ut med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag för de dygn 

som den försäkrade sammanlagt varit sjukskriven.  

 

7.4.3 Sjukhusvistelse eller vistelse på annan ort på inrådan av 

läkare 

Ersättning betalas ut med ett försäkringsbelopp per påbörjad femdygnsperiod 

när den försäkrade är inlagd på sjukhus i direkt anslutning till ett olycksfall. För 

varje påbörjad femdygnsperiod därutöver ersätter försäkringen med ytterligare 

ett försäkringsbelopp, upp till med totalt sex försäkringsbelopp. 

 

7.5 Utbetalning av ersättning, samtliga moment 
Utbetalning till den försäkrade sker i slutet av kalendermånaden i efterskott 

och betalningsperiod framgår av försäkringsbeviset. Ersättning utbetalas först 

efter att karenstiden har förflutit. Premien för försäkringen är inte avdragsgill 

och utbetald försäkringsersättning är skattefri.  

Om ersättning utbetalts på felaktiga grunder, är den försäkrade 

återbetalningsskyldig till Solid. Underlåtenhet att informera om ändrade 

förhållande som innebär eller som kan komma att innebära förändring i rätten 

till ersättning, kan medföra uppsägning av försäkringsavtalet.  

7.6 Ersättningsperiod, samtliga moment 
Ersättning lämnas som längst i 180 dagar från och med den dag den försäkrade 

är ersättningsberättigad enligt denna försäkring. Har ersättning lämnats för 

olika eller samma försäkringsmoment som följer av samma skadehändelse 

räknas ersättningsperioden ihop som en.  

 
Om den försäkrade har erhållit total ersättning för en ersättningsperiod måste 

den försäkrade utföra heltidsarbete under en sammanhängande tid av 180 

dagar från den sista dagen av ersättningsperioden, för att prövning av rätt till 

ersättning enligt denna försäkring ska kunna göras på nytt.   

 

Om den ofrivilliga arbetslösheten avbryts av tillfälligt arbete, kan utbetalning av 

ersättning återupptas vid upprepad ofrivillig arbetslöshet, under förutsättning 

att det tillfälliga arbetet inte överstiger 180 dagar. Om det tillfälliga arbetet 
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överstiger 180 dagar ska upprepad ofrivillig arbetslöshet anses utgöra en ny 

skadehändelse, och den försäkrade måste på nytt uppfylla kraven enligt denna 

försäkring för rätt till ny ersättningsperiod.   

8. Höjning av försäkringsbelopp  
Om försäkringen tecknats för ett visst försäkringsbelopp och den försäkrade 

höjer försäkringsbeloppet under försäkringstiden, krävs det att minst 90 dagar 

har passerat efter höjningen för att försäkringen ska kunna lämna ersättning 

med det högre beloppet. Försäkringsbeloppet får endast höjas om 

försäkringstagaren, vid höjningstillfället, uppfyller förutsättningarna i avsnitt 2 

ovan.  

9. Skadeanmälan  
Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada sändas till Solid. 

Vid anspråk på ersättning ska den försäkrade tillhandahålla Solid de handlingar 

Solid vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. 

Den försäkrade ska också ge Solid fullmakt att inhämta uppgifter angående 

arbetslöshet från den försäkrades arbetslöshetskassa, och angående 

sjukskrivning uppgifter från försäkringskassan eller vårdinrättning.  

Till skadeanmälan ska bifogas: 

– utbetalningsavier från arbetslöshetskassa och försäkringskassa 

– intyg från senaste arbetsgivare där anledningen till uppsägningen framgår samt 

hur länge den anställde varit tillsvidareanställd 

– läkarintyg vid sjukskrivning och sjukhusvistelse 

– andra handlingar som kan behövas för bedömningen av skadan. 

 

Din ersättning kan komma att sättas ned om du dröjer med att lämna 

ersättningsanspråk och Solid har lidit skada till följd av dröjsmålet.  

Skadeanmälan ska skickas till: 

Solid Försäkringar, Box 22068, 250 22 Helsingborg  

 

10. Försäkrings upphörande 
Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringen till omedelbart 

upphörande.  

 

Försäkringen upphör automatiskt: 

– om den försäkrade avlider  

– då den försäkrade fyllt 65 år 

– om den försäkrade inte betalt försäkringspremien efter påminnelse. Om 

betalning inte inkommit i tid hamnar den försäkrade i den ordinarie 

kravrutinen. 

 

Solid har rätt att säga upp försäkringen om den försäkrade i bedrägligt syfte 

uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse som kunnat inverka på rätten att 

teckna försäkring.  

 

11. Ångerrätt 
I enlighet med bestämmelserna i lagen om distansavtal och avtal utanför 

affärslokaler (2005:59) har försäkringstagaren rätt att frånträda avtalet 

(ångerrätt) inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks. Om du vill nyttja din 

ångerrätt meddela Solid eller dess representant inom 14 dagar från den dag 

avtalet ingicks. Solid har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit 

giltig. 

 

12. Ändringar 
Solid har rätt att ändra försäkringsvillkorna vid utgående av en 

försäkringsperiod. Ändringar ska meddelas skriftligen till den försäkrade minst 

en månad innan den nya försäkringsperioden.  

13. Preskription 
Solid ersätter inte skada som den försäkrade anmäler senare än tio år från det 

att den försäkrade fick kännedom om sin rätt att kräva ersättning, dock inte 

senare än tio år efter skadetillfället. 

Om en skadehändelse är anmäld i rätt tid har den försäkrade alltid sex månader 

på sig att väcka talan vid domstol sedan Solid tagit slutlig ställning i 

ersättningsfrågan. 

14. Force Majeure 

Försäkringen gäller inte vid skada som har samband med atomkärnreaktion 

eller krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller åtgärd 

av makthavare som obehörigen tagit makten eller förstörelse genom 

myndighets ingripande. Försäkringen gäller inte heller vid skada till följd av 

myndighets åtgärd eller lagstiftning. 

15. Tillämplig lag  
För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Utöver försäkringsvillkoren gäller 

vad som sägs i försäkringsavtalslagen (2005:104). 

16. Personuppgiftslagen (PUL) 
Solid behandlar den försäkrades personuppgifter i enlighet med gällande 

persondatalagstiftning. Den försäkrade 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 Försäkringsaktiebolag org. nr 

5164018482. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids 

åtaganden gentemot den försäkrade, upprätta försäkringsstatistik, för 

produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om den försäkrade 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. Solid kan även komma att registrera anmälda 

skador i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Den 

försäkrade har rätt att motsätta sig att hans eller 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.  

Den försäkrade 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 

irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder. 

17. Om vi inte skulle komma överens  
Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter 

och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker det är av största vikt att 

höra din åsikt och att följa upp frågor du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda 

att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått 

varandra. Skicka ett skriftligt klagomål till Solid som då tar upp ditt ärende, 

Solid Försäkringar, Box 22068, 250 22 Helsingborg. 
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Det är vår ambition att så fort som möjligt handlägga ditt ärende och kunna ge 

dig ett besked inom 14 dagar. Kan du inte godta vårt beslut har du möjlighet 

att få ärendet prövat externt genom följande institutioner: 

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå 

Du kan få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av 

Konsumenternas Försäkringsbyrå. Skriv då till:  

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm. 

 

Allmänna Reklamationsnämnden 

Allmänna reklamationsnämnden är ett statligt organ som prövar 

konsumentfrågor. Reklamationsnämnden prövar bland annat 

försäkringsärenden. Adressen till nämnden är:  

 

Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. 

 

Domstolsprövning 

En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol, i första 

hand tingsrätt. 

 

18. Försäkringsgivare  
Solid Försäkringsaktiebolag (org.nr 516401-8482) 

Box 22068, 250 22 Helsingborg  
Kundtjänst: 0771-113 113  
 


