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A. ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGEN 
1. Definitioner 
Affektionsvärde avser värde av icke-ekonomisk art som ett föremål 
har för en viss person t.ex. värde av känslomässig natur. Detta värde 
beaktas inte när värdet på föremålet bestäms. 

Allmänt färdmedel avser t.ex. flyg, buss, tåg eller båt i reguljär 
trafik, samt taxi. D.v.s. färdmedel avsett för passagerartrafik för 
allmänheten. 

Anställd avser en person som mot avtalad lön regelbundet arbetar 
för sin arbetsgivare. 

Arbetsplats avser, om inte annat avtalats, den stationära plats där 
det dagliga arbetet utförs. 

Dagsvärde avser den kostnad för att vid skadetillfället i allmänna 
handeln anskaffa ny likvärdig egendom av samma slag och i samma 
skick med avdrag för värdeminskning på grund av ålder, slitage, 
minskad användbarhet eller annan omständighet. 

Familj avser make, maka, sambo, registrerad partner samt 
hemmavarande barn under 25 år. 

Försäkrad avser den vars intresse har försäkrats mot skada eller på 
vars person försäkring tecknats. 

Försäkringsbolaget avser det bolag som är försäkringsgivare för 
denna försäkring. 

Invaliditet är en till följd av olycksfall medförd bestående 
nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion eller att den 
försäkrades arbetsförmåga minskat. Vid bedömning av 
invaliditetsgraden skiljer man mellan medicinsk och ekonomisk 
invaliditet. 

Marknadsvärde avser kostnaden för att i allmänna handeln anskaffa 
lös egendom vilken är likvärdig det skadade objektet vid tidpunkten 
före skadetillfället. 

Medicinsk invaliditet avser den fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättning som fastställs oberoende av den försäkrades 
yrke och arbetsförhållande eller fritidsintressen. 
Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas och bedömas 
vara bestående. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående 
värk, förlust av inre organ och förlust av sinnesorgan. 

Norden omfattar Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island. 
Grönland och Färöarna omfattas ej. 

Nära anhörig avser make, maka, sambo, registrerad partner, barn, 
bonusbarn, syskon, föräldrar, svär-, far- morföräldrar, svärson, 
svärdotter, barnbarn, samt person som har vårdnad om någon inom 
denna krets. 

Nödsituation innebär omedelbar fara för liv eller egendom, som 
kräver den försäkrades närvaro. 

Olycksfall avser en kroppsskada som drabbar den försäkrade 
ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld 
mot kroppen. Med olycksfall menas inte sådant tillstånd som, även 
om det konstaterats efter ett olycksfall, enligt medicinsk erfarenhet 
inte kan anses bero på olycksfall utan på sjukdom, lyte eller sjukliga 
förändringar. Med olycksfall jämställs dock kroppsskada som 
uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting. Den dag 
skadan visar sig anses vara tidpunkten för olycksfallet. 

Pengar avser gångbara mynt och sedlar. 

Resdag avser den dag, eller del av dag, för vilken försäkringen ska 
gälla och premie betalas. 

Resehandling avser t.ex. färdbiljetter, pass, bensin-, restaurant- och 
hotellkuponger, lift- och greenfeekort. 

Resekostnad avser de faktiska kostnader som betalats innan avresa 
för tjänsteresa och logi. 
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Sambo avser en person som den försäkrade stadigvarande 
sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden och som är 
folkbokförd på samma adress. För att räknas som sambo krävs att 
ingen av parterna är gift med eller har registrerat partnerskap med 
någon annan än den person den försäkrade sammanbor med. 

Sjukdom avser en plötslig försämring av hälsotillståndet och som inte 
är att betrakta som olycksfall. 

Skäliga kostnader avser det sedvanliga belopp som ersätts. 

Stöldbegärlig egendom avser:  
– föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor, ädelstenar 
– antikviteter, konstverk, konstföremål och äkta mattor 
– fickur, kikare, armbandsur 
– pälsar och pälsverk samt därför avsedda beredda och 

oberedda skinn 
– verktyg, elektriska instrument och mätinstrument 
– elektronisk utrustning för text-, bild- och ljudåtergivning (till 

exempel mobiltelefoner, kameror, projektorer, datorer, GPS-
utrustning, musikinstrument, skivspelare, CD/DVD-spelare, 
förstärkare, trådlösa telefoner, högtalaranläggningar, radio-, 
TV- och video) samt apparater inklusive tillbehör till dessa 
såsom band, kassetter, skivor eller annan lagringsmedia 

– alkoholhaltiga drycker, tobak 
– vapen med tillbehör och ammunition 
– kontanter, frimärken och samlingar 

Terrorism är definierat som en handling utförd av en person eller 
grupp av personer, oavsett om de agerar på egen hand eller för en 
organisation eller statsmakt, för politiska, religiösa eller ideologiska 
motiv inklusive intentionen att influera statsmakt eller injaga fruktan 
hos, delar av eller hela allmänheten. 

Tjänsteresa avser, om inte annat framgår av försäkringsbrevet, en 
resa eller ett uppdrag som görs utanför den ordinarie arbetsplatsen, 
och som har beordrats och bekostats av arbetsgivaren. Resor mellan 
den försäkrades bostad och arbetsplats räknas inte som tjänsteresa. 

Värdehandlingar avser handlingar som har ett ekonomiskt värde, till 
exempel aktier, obligationer, löpande skuldebrev, resecheckar, 
lottsedlar och vinstbongar samt mynt, sedlar, checkar, biljetter, 
kuponger, presentkort, bankböcker, konto-/kreditkort och frimärken 
med samlarvärde. 

Överfall avser en skada genom våld mot person. 

2. Vem försäkringen gäller för 
Arbetsgivaren är försäkringstagare och har tecknat denna försäkring 
till förmån för sina anställda, de försäkrade, som står angivna på 
försäkringsbeviset/bokningsbekräftelsen. Försäkringen gäller, om 
inte annat avtalats, endast för personer som är bosatta i Norden och 
försäkrade i allmän försäkringskassa eller motsvarande. 

3. Hur försäkringen gäller 
3.1 Försäkringens omfattning 
Försäkringen gäller om den försäkrade under tjänsteresa drabbas av 
ett eller flera ersättningsbara skademoment enligt avsnitt 5-18.  
Försäkringen gäller för tjänsteresa, som varar högst 185 dagar. 
Försäkringen gäller från det att den försäkrade lämnar bostaden eller 
sin ordinarie arbetsplats och upphör i och med återkomsten till 
någon av dessa platser. 
Försäkringens geografiska giltighetsområde framgår av 
försäkringsbrevet. 
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader till följd av 
en ersättningsbar skada.  
 
3.2 Begränsningar av omfattningen 
Försäkringen omfattar inte resor till område som drabbats av krig, 
inbördeskrig, krigsliknande händelse, revolution eller uppror.  
Andra begränsningar kan förekomma, se respektive skademoment 
för särskilda begränsningar. 
Om ersättning utbetalts på felaktiga grunder, är den försäkrade 
återbetalningsskyldig till Solid Försäkring. Underlåtenhet att 
informera om ändrade förhållanden som innebär eller som kan 
komma att innebära förändring i rätten till ersättning, kan medföra 
uppsägning av försäkringsavtalet.  
 
 

4. När försäkringen gäller 
Försäkringens giltighetstid framgår av försäkringsbeviset/ 
bokningsbekräftelsen. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen 
gäller försäkringen från och med det klockslag försäkringen 
tecknades.  
Försäkringen upphör efter försäkringstiden och förlängs inte 
automatiskt. 
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B. ERSÄTTNINGSMOMENT 
 
5. Sjukdom och olycksfall 
5.1 Försäkringen gäller för 
Under förutsättning att försäkringsvillkoren är uppfyllda ersätter 
försäkringen kostnader för: 
– Läkarvård, 
– Sjukhusvård, 
– Behandling, läkemedel och hjälpmedel som ordinerats av 

behörig läkare, 
– Upp till fem besök hos legitimerad kiropraktor eller naprapat 

utan remiss, 
– Akuta tandbesvär som uppstår under en tjänsteresa. Ersättning 

utgår för de kostnader som uppstår vid tillfällig behandling av 
akuta tandbesvär. Ett tandbesvär är akut om behandlingen 
rimligen inte kan uppskjutas till efter hemkomsten från 
tjänsteresan. Med tillfällig behandling avses den behandling 
som krävs för att avhjälpa de akuta besvären. Skadas tänderna 
genom ett olycksfall lämnas ersättning även för nödvändiga 
och skäliga kostnader för slutbehandling i upp till tre år från 
olycksfallet. Akut tandbehandling ersätts maximalt med  
5 000 kr. Skada på tand p.g.a. tuggning eller bitning betraktas 
inte som olycksfall. 

– Läkarintyg som Solid Försäkring behöver för sin handläggning. 
– Resekostnader i samband med ersättningsbar behandling. Vid 

resor med eget fordon lämnas ersättning enligt Skatteverkets 
schablonbelopp för reseavdrag. 

– Merkostnader för hemtransport om behörig läkare bedömer 
att den försäkrade bör transporteras till hemorten i Norden för 
fortsatt vård. Vid dödsfall täcker försäkringen hemtransport 
alternativt kostnad för begravning på platsen om dödsfallet 
sker utanför Norden. Kostnad för transport eller begravning 
ska i förväg godkännas av Solid Försäkring. Högsta ersättning 
för begravningskostnader är 50 000 kr. 

– Merkostnader för logi och hemresa om den försäkrade enligt 
läkares ordination tvingas förlänga sin vistelse eller ändra sin 
boendeform p.g.a. akut sjukdom eller olycksfall. Ersättning 
lämnas under högst 60 dagar. 

– Kostnader för logi och resa för två nära anhöriga vid 
livshotande tillstånd hos den försäkrade. Ersättning lämnas 
under högst 60 dagar. 

– Extra kostnader vid sjukhusvistelse utomlands med upp till  
300 kr per dygn. Ersättning lämnas under högst 60 dagar. 

 
Om kostnader enligt detta avsnitt beräknas överstiga 10 000 kr ska 
de i förväg godkännas av Solid Försäkring. Detta gäller inte 
kostnader för akut behandling. 
 
Om den försäkrade har sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar som 
kan antas ha medfört att skadans följder förvärrats, lämnas endast 
ersättning för de följder som uppkommit enbart på grund av 
olycksfallsskadan, oberoende av tidigare sjukdom, lyte eller sjukliga 
förändringar. 
 
För ersättningsbara kostnader i samband med sjukdom lämnas 
ersättning upp till 60 dagar från första läkarbesöket. För 
ersättningsbara kostnader i samband med olycksfall lämnas 
ersättning i upp till tre år från olyckstillfället. 
 
All vård ska vara ordinerad av behörig läkare/tandläkare på platsen 
för sjukdomen/olycksfallet och alla kostnader ska kunna styrkas med 
kvitton, läkarintyg eller motsvarande i original. Läkare/tandläkare ska 
vara behörig och ojävig.  
Efter bedömning av Solid Försäkrings läkare har Solid Försäkring rätt 
att kräva att den försäkrade reser till Norden för fortsatt behandling. 
Om den försäkrade inte följer Solid Försäkrings läkares beslut kan 
det medföra att ersättningen för vårdkostnaderna minskas eller helt 
uteblir. 
Vid tandbehandling i samband med olycksfall eller om behandlingen 
enligt tandläkare måste skjutas upp, kan försäkringsbolaget 
godkänna detta om behandlingen påbörjats inom tre år och avslutats 
inom fem år från olyckstillfället. Måste behandlingen senareläggas 
p.g.a. den försäkrades ålder kan detta ske tills den försäkrade fyllt  
25 år. 
 
5.2 Försäkringen gäller inte för 
Ersättning lämnas inte för: 
– Olycksfallsskada som inträffar då den försäkrade deltagit i 

riskfylld sysselsättning så som bergsklättring, bergsbestigning, 
klippklättring, drak- och skärmflygning, fallskärmshoppning, 
bungyjump, offpiståkning, dykning (det är tillåtet att dyka 

enligt sitt certifikat dock ej djupare än 30 meter), expedition, 
eller annan liknande riskfylld sysselsättning. 

– Skada som har samband med deltagande i boxning, brottning, 
annan kampsport eller därmed jämförbar aktivitet. 

– Skada som har samband med deltagande i särskilt anordnad 
hastighetstävling med rodel, bobsleigh, motor- eller 
reaktionsdrivet fortskaffningsmedel eller vid särskilt anordnad 
träning för sådan tävling. 

– Skada som har samband med på förhand utlyst sport- eller 
idrottstävling, eller träning för sådan tävling. 

– Kostnader som har samband med sjukdom som visat objektivt 
fastställda symptom eller olycksfallsskada som inträffat före 
påbörjad resa. Om behandlande läkare före avresan godkänt 
resan, lämnas dock ersättning för sådana merkostnader som 
kan uppstå om hälsotillståndet akut försämras. Ingen ersättning 
lämnas om den försäkrade av läkare avråtts påbörja resan 

– Kostnader som är förorsakade av att fartyg eller flygplan p.g.a. 
den försäkrades sjukdom eller skada måste ändra sin färdplan. 

– Kostnad för sjukdom eller olycksfall orsakad av allvarlig psykisk 
störning, alkohol, droger eller andra berusningsmedel. 

– Kostnad som har samband med graviditet och som uppstått 
senare än 28:e graviditetsveckan. 

– Kostnad för privat sjukvård i Norden. 
– Kostnad för förebyggande hälsovård, graviditetskontroller och 

normal tandvård. 
– Kostnad som kan ersättas från annat håll enligt lag, författning, 

konvention, försäkring eller skadestånd. 
 
Vid olycksfall under flygning lämnas enbart ersättning om den 
försäkrade varit passagerare på nationalitetsbetecknat luftfartyg. Till 
passagerare räknas endast personer ombord som inte har eller utför 
uppdrag i samband med flygningen. 
 
5.3. Invaliditets- och dödsfallsersättning 
Om ersättningsbar olycksfallsskada leder till bestående medicinsk 
invaliditet eller om olycksfallet leder till dödsfall lämnar försäkringen 
ersättning för medicinsk invaliditet respektive ersättning för 
begravningskostnader enligt nedan.  
 
Högsta ersättningsbelopp vid medicinsk invaliditet på grund av 
olycksfall är 300 000 kr om den försäkrade inte fyllt 65 år, därefter är 
högsta ersättningsbelopp 100 000 kr. 
 
Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan 
föranleder den försäkrades död inom tre år från olyckstillfället. 
Ersättning lämnas för begravningskostnader med SEK 50 000 kr. Har 
för samma olycksfall engångsbelopp för invaliditet redan utgetts från 
försäkringsbolaget eller föreligger sådan rätt till ersättning men den 
ännu inte utgetts, minskas dödsfallsersättningen med 
invaliditetsersättningen. Dödsfallsersättning utbetalas till den 
avlidnes dödsbo. 
 
Ersättning lämnas inte för: 
– Dödsfall som orsakats av smitta, genom bakterier, virus eller 

annat smittämne. 
– Dödsfall som uppkommit på grund av användning av 

medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning. 
 
5.3.1 Beräkning av medicinsk invaliditet  
Till grund för bestämning av den medicinska invaliditetsgraden läggs 
sådana av olycksfallet föranledda skador och symptom som objektivt 
kan fastställas och bedöms vara bestående. Bestämningen sker 
oberoende av i vilken grad den skadades arbetsförmåga nedsatts på 
grund av olycksfallsskadan. Kan förlorad kroppsdel ersättas av 
protes, bestäms invaliditetsgraden med beaktande av 
protesfunktion.  
 
Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt, av 
försäkringsbranschen i Sverige gemensamt, fastställd tabell 
”Gradering av medicinsk invaliditet”, som gällde vid skadetillfället. 
Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som 
svarar mot invaliditetsgraden vid den ålder den försäkrade uppnått 
vid olycksfallet. Invaliditetsersättning utbetalas om ett olycksfall inom 
tre år leder till bestående medicinsk invaliditet och minst 12 månader 
förflutit från olycksfallet. Ersättningen är ett engångsbelopp som 
uppgår till en mot invaliditetsgraden svarande del av 
invaliditetskapitalet (300 000 kr) och utbetalas så snart den definitiva 
invaliditetsgraden fastställts. 
Ersättning lämnas bara för de följder som direkt beror på 
olycksfallsskadan och oberoende av eventuellt redan före 
olycksfallsskadan existerande kroppsfel. 
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Har genom samma olycksfall uppkommit skador på flera kroppsdelar 
utges ersättning högst efter en beräknad invaliditetsgrad av 100 %. 
 
5.3.2 Invaliditetshjälpmedel 
Försäkringen lämnar ersättning med sammanlagt högst 50 000 kr för 
utgifter för hjälpmedel och andra åtgärder för att lindra 
invaliditetstillståndet. 
 
För att ersättning för invaliditetshjälpmedel ska utgå krävs: 
– att läkare föreskrivit hjälpmedlen 
– att ersättning för hjälpmedlen inte erhålls från någon annan 

försäkring, enligt lag eller annan författning 
– att försäkringsbolaget godkänt kostnaderna i förväg 
 
Ersättning utgår under maximalt tre år. 

 
6. Reseavbrott 
Ersättning lämnas om den försäkrade, på grund av någon av 
nedanstående orsaker, omedelbart och i förtid tvingas avbryta sin 
påbörjade tjänsteresa på grund av nödsituation och detta innebär att 
den försäkrade kommer hem minst 48 timmar före den planerade 
hemkomsten. 
 
Försäkringen lämnar ersättning för merkostnader för allmänt 
färdmedel om orsaken till hemresan är: 
– sjukdom eller olycksfall av livshotande karaktär eller dödsfall 

som drabbat den försäkrades nära anhöriga, affärskollega på 
hemorten eller affärskollega som är med på resan och som 
omfattas av samma försäkring. 

– att allvarlig skada eller inbrott inträffat på arbetsplatsen eller i 
den försäkrades privata bostad i Norden och som kräver den 
försäkrades omedelbara hemresa. 

 
Med allvarlig skada eller inbrott menas att hela eller väsentlig del av 
bostaden eller arbetsplatsen drabbas av t.ex. brand eller inbrott med 
omfattande skadegörelse eller stöld som följd. 
Om den försäkrade tvingats avbryta sin tjänsteresa enligt ovan 
lämnas också ersättning för de rese- och hotellkostnader som inte 
kan återbetalas från reseföretag, hotell eller liknande.  
 
Kostnader ska kunna styrkas genom kvitto eller på annat likvärdigt 
sätt. Högsta ersättning är vid varje skadetillfälle 25 000 kr. 

 
7. Hemreseskydd 
Blir den försäkrade bestulen på resedokument som krävs för att 
hemresa ska vara möjlig att genomföra, t.ex. pass eller visum, kan 
försäkringen ersätta vistelse till dess att nya handlingar frambringas.  
 
Försäkringen ersätter merkostnader som uppstår på grund av den 
förlängda vistelsen, t.ex. hotellövernattning, upp till 20 000 kr. 
 
8. Ersättares resa/ny resa 
Om den försäkrade tvingats avbryta sin tjänsteresa på grund av 
sjukdom, olycksfall eller nödsituation och den försäkrade av 
affärsmässiga skäl omedelbart måste ersättas av annan person, 
betalas biljettkostnader för en ersättares resa (tur och returbiljett). 
Detsamma gäller om den försäkrade insjuknar på plats och, enligt 
behörig läkares utlåtande, inte kan utföra sitt arbete. 
Ska den försäkrade själv efter hemkomsten återuppta sitt arbete på 
tjänsteresans destination, betalas dessutom nödvändiga och skäliga 
kostnader för tur och returbiljett till resmålet för arbetets 
slutförande. Ersättning lämnas endast under förutsättning att arbetet 
återupptagits inom tre månader från det att skadan inträffade. 
 
Maximal ersättning är 25 000 kronor. 
 
9. Återbetalning av outnyttjade resekostnader 
Har någon ersättare inte sänts ut eller ska den försäkrade inte 
återuppta sitt arbete på platsen, lämnas istället ersättning för 
outnyttjade resekostnader för de faktiska dagar som inte kunnat 
nyttjas och där återbetalning inte lämnats från annat håll som t.ex. 
flygbolag, researrangör, hotell eller liknande. Detsamma gäller om 
den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfall inte kunnat 
utföra sitt arbete på plats och detta kan styrkas genom intyg från 
behörig läkare. 
 
Resekostnaderna ligger som grund för beräkningen. Denna summa 
divideras sedan med resans längd d.v.s. antal dagar vilket ger en 
genomsnittlig kostnadsersättning per dag. Kostnadsersättningen 
multipliceras därefter med faktiska antalet outnyttjade dagar.  
Högsta ersättning är vid varje skadetillfälle 25 000 kr. 

10. Krishjälp 
Ersättning för kristerapi lämnas om den försäkrade under sin 
tjänsteresa råkar ut för akut psykisk kris på grund av rån, hot, överfall, 
allvarlig olycksfallsskada eller annan traumatisk händelse som t.ex. 
brand, explosion, trafikolycka, naturkatastrof, kapning eller 
terrorattack. 
Kristerapi kan även lämnas till make/maka/sambo/registrerad partner 
och barn, om den försäkrade avlider till följd av någon av 
ovanstående händelser under resa.  
 
Försäkringen ersätter upp till 10 behandlingstillfällen per skada och 
försäkrad. Behandlingen ska utföras i Norden av legitimerad 
psykolog och ska ske inom en tolvmånaders period från 
skadetillfället. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr. Kostnaderna 
ska på förhand godkännas av Solid Försäkring. 
 
Rån, hot eller överfall ska anmälas till polis för att ersättning ska utgå. 
 
11. Egendomsskydd 
11.1 Försäkringen gäller för 
Ersättning lämnas för skada på eller förlust av nedan preciserad 
medförd egendom orsakad av plötslig och oförutsedd händelse. 
Försäkringen gäller för den försäkrades privata egendom som 
medförts på resan.  
Försäkringen gäller även för egendom som tillhör arbetsgivaren, men 
dock endast i den mån ersättning inte kan erhållas genom annan 
försäkring eller annat avtal. 
 
Försäkringen gäller för följande egendom: 
– pengar 
– resehandlingar 
– stöldbegärlig egendom 
– annan lös egendom. 
 
Ersättning lämnas även för merkostnader som uppstår som en direkt 
följd av en ersättningsbar skada, t.ex. kostnader för att spärra konto-, 
bank- eller kreditkort, resekostnader för att göra polisanmälan och 
liknande. 
 
11.2 Försäkringen gäller inte för 
Försäkringen gäller inte för: 
– Mynt eller sedlar med samlarvärde, 
– Manuskript, ritningar, 
– Varor avsedda för försäljning eller bearbetning, 

provkollektioner, varuprover eller liknande, 
– Djur, 
– Information på datamedia (d.v.s. allt lagrat på hårddisk, CD, 

DVD, USB eller liknande lagringsmedia), 
– Ytliga skador, såsom bucklor, repor eller liknande utan 

väsentlig inverkan på användbarheten, 
– Pengar och resehandlingar som glömts, tappats, förlagts eller 

lämnats kvar i motordrivet fordon, 
– Egendom som lämnats in för transport eller pollettering eller 

omhändertagits av annan utanför den försäkrades uppsikt, 
– Stöldbegärlig egendom som lämnats kvar i fordon vid 

nattparkering (med nattparkering avses tiden mellan kl. 20.00 – 
08.00), 

– Kostnader som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan 
författning, konvention, försäkring eller skadestånd, 

– Motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon, 
– Vattenfarkoster t.ex. motorbåt, vattenskoter, segelbåt,  
– Luftfarkoster t.ex. svävare, hydrokopter, luftfartyg, luftballong, 

skärmflyg, hängglidare. 
 
Försäkringen gäller inte heller för delar eller utrustning till ovan 
nämnda fordon och farkoster. 
 
11.3 Ersättning 
Ersättningen fastställs i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 22 – 
27 i detta villkor. 
 
För privat lösegendom är högsta ersättningsbelopp 50 000 kr, varav 
för stöldbegärlig egendom högst 20 000 kr. För pengar är högsta 
ersättningsbelopp 5 000 kr. 
För arbetsgivarens egendom är högsta ersättningsbelopp 30 000 kr. 
Högsta ersättning för merkostnader är 3 000 kr. Kostnaderna ska 
kunna verifieras. 
 
11.4 Aktsamhetskrav 
För att full ersättning ska lämnas måste den försäkrade vara aktsam 
om sin egendom och förvara den så att stöld och skada förhindras. 
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Av betydelse är t.ex. om egendomen är stöldbegärlig, särskilt 
värdefull eller av sådan karaktär att det står sig naturligt att ha den 
under särskild uppsikt.  
 
Försäkringen gäller med följande särskilda aktsamhetskrav: 
– Transportmedel och tillfällig bostad får inte lämnas olåst eller 

med öppet fönster. Som tillfällig bostad räknas t.ex. lägenhet, 
hotellrum, passagerarhytt och liknande utrymmen. 

– Pengar, resehandlingar och stöldbegärlig egendom måste låsas 
in i resväska, skåp, låda eller liknande när den försäkrade 
lämnar den tillfälliga bostaden. 

– Stöldbegärlig egendom får inte lämnas kvar i motordrivet 
fordon eller förvaras i bagage som checkas in eller 
transporteras av annan utan den försäkrades uppsikt.  

 
Om aktsamhetskraven inte uppfylls kan ersättningen sättas ned eller 
utebli. Avdragets storlek beror på omständigheterna i det enskilda 
fallet, bl.a. försummelsens art och betydelse för skadan samt värdet 
på egendomen. Om oaktsamheten varit ringa eller av underordnad 
betydelse för försäkringsfallet görs ingen nedsättning.  
 
12. Försening 
12.1 Bagageförsening 
Har incheckat bagage blivit försenat mer än tre timmar under 
transport till resmålet betalas ersättning för merkostnader med högst 
3 000 kr. Har bagaget efter 24 timmar ännu inte kommit tillrätta, 
lämnas ersättning med ytterligare högst 3 000 kr för merkostnader. 
Inköpen ska kunna styrkas med kvitto och göras i direkt anslutning till 
förseningen och innan bagaget återfåtts.  
 
Ersättning för merkostnader vid hemresa kan också erhållas om 
bagage blir försenat med mer än 48 timmar och den försäkrade inte 
återfår bagaget innan den försäkrade påbörjar ny tjänsteresa. 
Ersättning utgår med högst 3 000 kr. 
 
Har förseningsersättning utbetalats enligt detta moment samtidigt 
som ersättning ska lämnas för förlust av bagage enligt avsnitt 11, 
avräknas den del av förseningsersättningen som överstiger 3 000 kr 
från ersättningen ur egendomsskyddet. 
 
Den försäkrade ska vid skadeanmälan bifoga originalintyg från 
transportören (t.ex. flygbolaget) om inträffad försening. 
Försäkringen gäller inte vid försening på grund av strejk, lockout 
eller andra fackliga åtgärder. 
 
12.2 Försening av allmänt färdmedel 
Blir det allmänna färdmedel som den försäkrade reser med försenat 
med mer än tre timmar, betalas ersättning med upp till 3 000 kr för 
merkostnader som uppstått på grund av förseningen. 
Merkostnaderna ska styrkas med kvitto. 
 
Den försäkrade ska vid skadeanmälan bifoga originalintyg från 
transportören (t.ex. flygbolaget) om inträffad försening. 
Försäkringen gäller inte vid försening på grund av strejk, lockout, 
eller andra fackliga åtgärder. 
 
12.3 Resestartskydd 
Blir den försäkrade försenad till inbokad avresa eller anslutningsresa i 
Norden respektive inbokad hemresa och förseningen rimligtvis inte 
kunnat förutses eller förhindrats t.ex. vid trafikolycka, plötsligt 
väderomslag m.m. lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga 
merkostnader för ny färdbiljett.  
 
Är vid avresa från Norden anslutning inte möjligt, lämnas istället 
ersättning med belopp motsvarande resans pris under förutsättning 
att ersättning inte kan erhållas från transportföretaget. Högsta 
ersättningsbelopp är vid varje skada 30 000 kr per skadetillfälle. 
 
För att ersättning ska utgå krävs att den försäkrade är ute i god tid 
och skulle varit på plats senast 1½ timme före avgång, eller annan tid 
enligt transportörens skriftliga anvisningar. Att försova sig räknas inte 
som en ersättningsbar händelse 
 
13. Krigs- och högriskområden 
Försäkringen gäller inte för: 
– skada som har samband med krig eller krigsliknande händelser, 

revolution eller uppror. 
– som inträffar i land eller område dit UD eller Världshälso-

organisationen (WHO) avråder från att resa till  

– i land dit du åkt för att delta i eller utbilda dig i krigs- eller 
terrorverksamhet eller liknande aktivitet, eller när du deltar i 
sådan verksamhet oavsett i vilket land det är. 

 
Om den försäkrade vistas i område som drabbas av krig, inbördes-
krig, krigsliknande händelse, revolution eller uppror gäller 
försäkringen maximalt 10 dagar där den försäkrade, utan fördröjning 
och så långt som praktiskt är möjligt, omedelbart vidtar åtgärder för 
att lämna det drabbade området. 
 
Försäkringen ersätter maximalt 20 000 kronor. En förutsättning för 
att ersättning ska utgå är att den försäkrade inte aktivt deltar i krigs-
händelserna, agerar som rapportör eller liknande. 
Ersättning lämnas för merkostnader som uppstår vid förlängd vistelse 
p.g.a. karantän eller naturkatastrof på resmålet. Högsta ersättnings-
belopp är 20 000 kr.  
Ersättning lämnas också för förlust av resgods genom att 
egendomen konfiskeras samt förlust genom att den försäkrade vid 
evakuering eller liknande händelse tvingats lämna kvar sin egendom. 
Ersättning lämnas i dessa fall enligt reglerna för ersättning i avsnitt 
11.  
 
14. Ansvarsskydd 
14.1 Försäkringen gäller för 
Ansvarsskyddet gäller när någon som inte omfattas av samma 
försäkring som den försäkrade kräver att den försäkrade ska betala 
skadestånd för person- eller sakskada som kan omfattas av 
försäkringen. Förutsättning för detta är att skadan överstiger 
självrisken och har inträffat på resan. Försäkringen gäller för den 
försäkrade som privatperson i egenskap av resenär. Försäkringen 
gäller således inte för skada som har samband med yrkes- eller 
tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. 
 
Om den försäkrade krävs på ersättning för en skada som kan 
omfattas av försäkringen åtar sig Solid Försäkring gentemot den 
försäkrade att: 
– utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, 
– förhandla med den som kräver skadestånd, 
– föra den försäkrades talan vid rättegång och betala de 

rättegångskostnader som den försäkrade åläggs att betala och 
som inte kan utfås av motpart eller annan, 

– betala det skadestånd den försäkrade är skyldig att utge. 
 
Om den försäkrade krävs på skadestånd och utan Solid Försäkrings 
tillåtelse gör upp med motparten är denna uppgörelse inte bindande 
för Solid Försäkring. Om det blir rättegång med anledning av skadan 
ska den försäkrade genast underrätta Solid Försäkring och följa våra 
anvisningar, annars blir domen inte bindande för oss. 
 
14.2 Försäkringen gäller inte för 
Ansvarsskyddet gäller inte för: 
– Skada som den försäkrade orsakat nära anhörig 
– Skada på egendom som den försäkrade hyrt, leasat, lånat, 

bearbetat, reparerat eller på annat sätt tagit mer än helt 
tillfällig befattning med. Dock ersätts skada som den 
försäkrade orsakat på hotellrum eller annan tillfälligt hyrd 
bostad samt inventarier däri förutsatt att skadan inte kan 
ersättas genom annan försäkring. Skada som orsakats på grund 
av slitage eller vanvård ersätts inte. 

– Skada som den försäkrade kan göras ansvarig för som ägare av 
fastighet eller lägenhet eller som innehavare av tomträtt  

– Skada som den försäkrade kan göras ansvarig för som ägare, 
brukare eller förare av: 
- motordrivet fordon, husvagn, släpfordon. Undantaget avser 

inte motordriven rullstol eller åkgräsklippare som inte är 
trafikförsäkringspliktiga. 

- luft- eller vattenfarkost. Undantaget avser inte segelbräda, 
roddbåt och kanot.  

– Skada som den försäkrade uppsåtligen förorsakat som uppstått 
i samband med att den försäkrade utfört uppsåtlig straffbar 
gärning 

– Skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt 
orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande 
händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp. 

 
14.3 Ersättning 
Högsta ersättningsbelopp vid varje skadetillfälle är 5 000 000 kr. 
Försäkringsbeloppet utgör övre gräns för ersättning vid varje 
skadetillfälle även om flera av de försäkrade är skadeståndsskyldiga. 
Om flera skador uppkommit vid samma tillfälle och av samma orsak, 
anses detta som ett skadetillfälle. 
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14.4 Skaderegleringsbestämmelser 
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till Solid 
Försäkring så snart som möjligt. 
Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål lämna Solid Försäkring 
de handlingar samt andra upplysningar som kan vara av betydelse 
för skaderegleringen. Om den försäkrade i bedrägligt syfte uppger, 
förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning, 
gäller inte försäkringen. 
Den försäkrade ska efter förmåga avvärja skada som kan befaras 
inträffa omedelbart eller begränsa skada som redan inträffat. Detta 
innebär bl.a. att: 
– den försäkrade är skyldig att begränsa verkningarna av 

händelse som kan medföra skadeståndsskyldighet 
– den försäkrade ska medverka till att eventuell återkravsrätt mot 

tredje man bevaras 
– de föreskrifter som försäkringsbolaget meddelar ska följas. 
 
15. Rättsskydd 
15.1 Försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för den försäkrade som privatperson i egenskap 
av resenär. Försäkringen gäller således inte för tvist som har 
samband med yrkes-, tjänsteutövning eller annan 
förvärvsverksamhet. 
Försäkringen gäller för tvist som kan prövas som tvistemål av 
tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen (Försäkringen gäller således 
inte i brottmål eller ärenden). Försäkringen gäller även för tvist som 
kan prövas i motsvarande domstolar utomlands. 
Om tvisten är sådan att den först ska prövas av annan instans än 
ovan, exempelvis nämnd eller annan myndighet, gäller försäkringen 
för kostnader som uppkommer först efter sådan prövning. 
 
15.2 Försäkringen gäller inte för 
Försäkringen gäller inte för tvist: 
– inom familjerättens område, 
– som gäller ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av 

ovanlig art eller omfattning, 
– som har samband med att den försäkrade gått i borgen eller 

ställt säkerhet för någon i dennes förvärvsverksamhet, 
– som har samband med överlåtna krav, 
– som gäller den försäkrade som ägare, förare eller brukare av 

motorfordon, husvagn, annat släpfordon, luft- eller 
vattenfarkost. Rättsskyddet gäller dock för försäkrad som 
förare eller brukare av motorfordon, husvagn eller annat 
släpfordon, motor eller segelbåt som den försäkrade tillfälligt 
lånat eller hyrt utanför Norden. 

 
15.3 Stämning och rättegångsombud 
Om den försäkrade instämmes till domstol eller erhåller uppgift om 
att så ska komma att ske ska detta omedelbart anmälas till Solid 
Försäkring. Om den försäkrade inte iakttar denna skyldighet kan en 
dom om ersättningsskyldighet inte åberopas mot Solid Försäkring 
och inte heller ersätts rättegångskostnader. 
 
15.4 Ersättning 
Kostnader som ersätts ska vara nödvändiga och skäliga och inte 
kunna betalas av annan part eller försäkring. 
 
Försäkringen ersätter 
– ombudsarvode och ombudskostnader, egna och sådana du 

ålagts att betala till motparten 
– kostnader för utredning som ombudet beställt och kostnader 

för bevisning i rättegång 
– expeditionskostnader i domstol 
– rättegångskostnader som du vid förlikning åtagit dig att betala 

till din motpart under förutsättning att det är uppenbart att 
domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader 
med ett högre belopp om tvisten hade fullföljts. 

 
Ersättning lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den 
timkostnadsnorm som regeringen fastställer enligt Rättshjälpslagen. 
Som huvudregel utbetalas arvode och annan ersättning då ärendet 
slutredovisas. À conto kan dock utbetalas om det finns skäl till det 
med hänsyn till det arbete som lagts ned i ärendet och till den tid 
som återstår innan ersättningen kan fastställas. Betalning á conto 
sker inte oftare än en gång i halvåret.  
 
Högsta ersättningsbelopp per tvist är 150 000 kr. Står flera 
försäkrade på samma sida i en tvist eller om den försäkrade har flera 
tvister där yrkandena stödjer sig på väsentligen samma händelser 
eller omständigheter, räknas det som en tvist 
 
 

15.5 Undantag från ersättning  
Kostnader som inte ersätts är: 
– värdet av ditt eget arbete och förlorad inkomst, 
– resor, uppehälle eller andra kostnader för dig eller annan 

försäkrad, 
– kostnader för verkställighet av dom, avtal, beslut eller liknande,  
– kostnader som kan ersättas via Rättshjälpslagen, 
– merkostnader som beror på att den försäkrade anlitar flera 

ombud eller byter ombud, 
– kostnader till skiljeman, 
– räntor och avgifter. 
 
15.6 Val av ombud 
För att försäkringen ska gälla krävs det att den försäkrade anlitar ett 
ombud som är lämplig med hänsyn till den försäkrades bostadsort, 
orten där tvisten är föremål för prövning samt tvistens beskaffenhet 
och omfattning och som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund 
(advokat) eller motsvarande utländskt samfund (advokat) eller jurist 
som är anställd hos sådan ledamot eller på allmän advokatbyrå. I tvist 
som handläggs utomlands ska ombudet godkännas av försäkrings-
bolaget. 
 
15.7 Särskild självrisk 
Självrisken är 20 % av kostnaden, dock lägst 2 000 kr. 
 
16. Överfallsskydd vid personskada 
16.1 Försäkringen gäller för 
Överfallsskyddet gäller för den försäkrade i egenskap av 
privatperson. Försäkringsbolaget lämnar ersättning för personskada 
som den försäkrade under tjänsteresa tillfogats genom misshandel 
eller annat uppsåtligt våld. 
Högsta ersättningsbelopp är 500 000 kr. Detta gäller även om en 
eller flera försäkrade skadas vid ett eller flera tillfällen under 
tjänsteresan. 
 
Ersättning från överfallsskyddet lämnas med ett fast belopp enligt 
nedan. Ersättningen inkluderar kränkning, sveda och värk samt 
kostnader under akuttid. Om du har utsatts för upprepade brott av 
samma gärningsman vid olika tillfällen eller av en eller flera 
gärningsmän vid samma tillfälle lämnas endast ett ersättningsbelopp. 
 
För att få ersättning krävs att du som privatperson har utsatts för 
någon av de nedan uppräknade gärningarna.  
– Misshandel som inte är ringa och som är utförd av en 

gärningsman - 6 000 kr 
– Misshandel utförd av flera gärningsmän eller en gärningsman 

med vapen - 10 000 kr 
– Grov misshandel  

- om gärningen inte medfört akut sjukskrivning - 10 000 kr 
- om gärningen medfört akut sjukskrivning i högst en vecka - 

15 000 kr 
- om gärningen medfört akut sjukskrivning under längre tid 

än en vecka - 30 000 kr 
– Sexuellt övergrepp mot barn enligt BrB 6 kap 6 § 1st och 

sexuellt utnyttjande av barn enligt BrB 6 kap 5 § - 30 000 kr  
– Sexuellt tvång enligt BrB 6 kap 2 § 1st - 50 000 kr  
– Grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt BrB 6 kap 6 § 2st -  

60 000 kr 
– Grov misshandel som medfört livshotande kroppsskada -  

70 000 kr 
– Mordförsök eller dråpförsök  

- om gärningen inte medfört livshotande kroppsskada -  
70 000 kr 

- om gärningen medfört livshotande kroppsskada -  
120 000 kr 

– Våldtäkt, grovt sexuellt tvång enligt BrB 6 kap 1 § 1-3st, 2 § 3st 
- 90 000 kr 

– Grov våldtäkt enligt BrB 6 kap 1 § 4st - 110 000 kr  
– Våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn enligt BrB  6 kap 4 § 

1-2st, 4 § 3st - 150 000 kr  
 
Om överfallet leder till dödsfall betalas ersättning för 
begravningskostnader med 50 000 kronor till dödsboet. 
 
16.2 Försäkringen gäller inte för 
Ersättning lämnas inte för skada: 
– som har samband med att den försäkrade var påverkad av 

alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska 
medel, 

– om den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för risken 
att skadas, 
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– om den försäkrade vid tillfället gjort sig skyldig till uppsåtlig 
straffbar gärning,  

– om den försäkrade skadats av nära anhörig. 
 
16.3 Åtgärder vid skada 
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till Solid 
Försäkring så snart som möjligt. 
 
Vid skada måste den försäkrade visa: 
– att han är berättigad till skadestånd, 
– att den som är ansvarig är okänd eller inte kan betala 

skadeståndet, 
– kunna uppvisa en lagakraftvunnen dom om vi begär det eller, 

om gärningsmannen är okänd, en slutförd polisutredning. 
 
Dessutom ska den försäkrade göra polisanmälan på skadeorten. 
 
17. Självriskreducering 
17.1 Självriskreducering hem/villa 
Försäkringen lämnar ersättning med den försäkrades självrisk i hem- 
eller villahemförsäkring för ersättningsbar skada som inträffar under 
tjänsteresan i den försäkrades obebodda permanenta bostad. 
Ersättning lämnas med högst 10 000 kr per skadetillfälle.  
 
Innan ersättning för den försäkrades självrisk kan utbetalas ifrån 
denna försäkring ska skadan vara reglerad enligt aktuellt 
försäkringsbolags gällande hem- eller villahemförsäkringsvillkor. 
 
17.2 Självriskreducering personbil 
Inträffar under tjänsteresan en skada på den försäkrades privata 
personbil som ersätts ifrån den försäkrades bilförsäkring lämnar 
försäkringen ersättning för den försäkrades självrisk på bilförsäk-
ringen, dock högst 10 000 kr per skadetillfälle. 
 
Innan ersättning kan utbetalas från denna försäkring ska skadan vara 
reglerad enligt aktuellt försäkringsbolags gällande bilförsäkrings-
villkor. Om inte bilen medförts på resan ska den ha stått oanvänd för 
att ersättning ska kunna lämnas. 
 
17.3 Begränsningar 
Självriskreducering gäller inte för: 
– självrisk i bilens rättsskyddsförsäkring, 
– avbrottsersättning, 
– bonusförlust, 
– stilleståndsersättning eller kostnad för hyrbil. 
 
18. Hyrbilsförsäkring 
Försäkringen gäller när tjänsteresan företas med egen bil (personbil 
eller lätt lastbil), dock inte hyrbil. 
 
18.1 Försäkringen gäller för 
Försäkringen ersätter 75 % av kostnaderna för storleksmässigt 
likvärdig hyrbil då den egna bilen inte kan användas om den under 
tjänsteresan drabbas av: 
– brandskada 
– glasruteskada 
– inbrott, stöld eller tillgrepp 
– vagnskada 
– maskinskada för bil som är högst åtta år gammal och har kört 

högst 12 000 mil. 
 
Ersättning för hyrbil lämnas under resan med högst 1 000 kr per dag 
dock högst 10 000 kr per skadetillfälle. 
 
18.2 Försäkringen gäller inte för 
Försäkringen ersätter inte: 
– kostnader för tecknad självriskreducering eller –eliminering på 

hyrbilen, 
– drivmedel eller liknande, 

– hyrbil vid maskinskada som beror på uppenbar försummelse i 
fråga om bilens underhåll och service. 

C. GEMENSAMMA AVTALSBESTÄMMELSER 
 
19. Räddningsplikt 
När en skada inträffar eller hotar att omedelbart inträffa, är det den 
försäkrades skyldighet att efter förmåga hindra eller begränsa 
skadan. Solid Försäkring ersätter rimliga kostnader som den 
försäkrade haft för dessa räddningsåtgärder. 
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte 
uppfyller sin räddningsplikt och om det kan antas att detta varit till 
men för försäkringsbolaget är försäkringsbolaget berättigat till 
skäligt avdrag på ersättningsbelopp som annars bort utgå eller till 
fullständig befrielse från ersättningsskyldighet. 
 
20. Premiebetalning 
Premien ska betalas innan resan startar. 
 
21. Värderings- och ersättningsregler 
Om Solid Försäkring bedömer att ett skadat föremål ska repareras 
betalas ersättning med reparationskostnaden. Ersättning beräknas 
på egendomens värde i allmänna handeln omedelbart före skade-
tillfället. Vid förlust av föremål ska äganderätt, ålder och värde på det 
stulna föremålet kunna styrkas. Detta krav är viktigare ju högre värde 
föremålet har. 
Solid Försäkring har rätt att avgöra om skadat föremål ska repareras, 
ersättas med nytt alternativt begagnat föremål eller betalas kontant. 
Solid Försäkring har också rätt att avgöra vem som ska utföra 
reparationen och var föremål ska inköpas. Solid Försäkring övertar 
äganderätten till föremål som ersatts. 
Försäkringen ersätter inte merkostnad på grund av att våra 
anvisningar om inköpsställe eller reparatör inte inhämtats eller följts. 
 
Vid beräkning av ersättningen betraktas inte: 
– affektionsvärde, 
– förlorad arbetsinkomst, 
– värdet av eget arbete som nedlagts på fotografier, film, 

bandupptagningar, dataprogram, modeller eller dylikt eller 
värdet av eget arbete nedlagt efter skadan, 

– förluster som kan uppstå till följd av användning av konto- och 
kreditkort, telefon- och SIM-kort och utnyttjande av konto, 
oavsett om detta kan anses ha skett lovligen eller olovligen. 

 
Förlorade och skadade föremål värderas enligt följande regler: 
 
Cyklar, apparater för bild- och ljudåtergivning, glasögon, 
hushållsmaskiner m.m.: 
Vid ersättningsberäkningen utgår Solid Försäkring från vad det i 
allmänna handeln kostar att köpa ny likvärdig egendom, nypriset, om 
egendomen före skadan var i funktionsdugligt skick. Ersättning 
lämnas med utgångspunkt från nedanstående tabell. 
 
För nyare egendom, som ersätts utan åldersavdrag enligt tabellen, 
betalas ersättning med nypriset om egendomen återanskaffas inom 
sex månader från skadetillfället. Om egendomen inte återanskaffas 
inom denna tid betalas ersättning med 65 procent av nypriset. 
 
Ersättningstabell: 

Föremål Avskrivning per 
år 

Antal år utan 
åldersavdrag 

Kläder, skor och stövlar 35 % 1 år 
Glasögon 15 % 1 år 
Cykel 15 % 1 år 
Mobiltelefon 35 % 1 år 
Handverktyg 10 % 2 år 
Skid- och golfutrustning 20 % 1 år 
Radio, TV, GPS och 
apparater för bild-/ 
ljudåtergivning 

 
20 % 

 
1 år 

Hushållsmaskiner* 10 % 2 år 
CD/DVD-skivor och 
datorer 

35 % 1 år 

Kameror 20 % 1 år 
Armbands- och fickur 15 % 1 år 

 
* Vid reparation görs åldersavdrag på reparationskostnaden inklusive 
material. 
 
Ersättningstabellen tillämpas så länge den inte leder till en klart 
oskälig avskrivning. 
 



FULLSTÄNDIGA VILLKOR 
TJR04, 2016-11-15 
Tjänstereseförsäkring (per resa)  
Sida 8 av 9 
 

 

Postadress Solid Försäkring, Box 22068, 250 22 Helsingborg  Besöksadress Ekslingan 8, 254 67 Helsingborg  
Växel 0771-113 113  E-post kunder@solidab.se  Hemsida www.solidab.se   
 

Smycken, föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och 
ädelstenar: 
Egendomen ersätts med vad det kostar att i allmänna handeln köpa 
ny likvärdig egendom (nypris) om den återanskaffas inom sex 
månader från skadetillfället. Om egendomen inte återanskaffas inom 
denna tid får den försäkrade ersättning med 65 procent av nypriset. 
Om motsvarande egendom inte längre finns att köpa ny, betalar 
Solid Försäkring vad det skulle kosta att köpa motsvarande 
begagnad egendom som den skadade på begagnatmarknaden. 
 
Övrig egendom: 
Egendomen ersätts med marknadsvärdet. Med marknadsvärde 
menas vad det i allmänna handeln kostar att köpa likvärdig egendom 
av samma slag och i samma skick som den hade vid skadetillfället. 
Finns inte likvärdig egendom att köpa i begagnat skick, värderas 
egendomen till vad den sannolikt skulle ha kostat om den hade 
funnits. 
 
Fotografier, film, skivinspelningar, bandinspelningar, information på 
datamedia och egendom som framtagits personligen värderas till 
marknadsvärdet om sådant finns, i annat fall till vad det kostar att 
köpa råmaterialet.  
 
Den försäkrade har rätt att köpa ny likvärdig egendom om marknads-
värdet för den skadade är minst 65 procent av nypriset. I så fall 
måste återanskaffning ske inom sex månader från skadetillfället. Om 
återanskaffning inte sker inom denna tid betalas ersättning med 65 
procent av nypriset. 
 
22. Besiktning och reparation 
Den som begär ersättning är skyldig att medverka till den besiktning 
som försäkringsbolaget vill utföra med anledning av inträffad skada. 
Reparation får endast ske efter försäkringsbolagets godkännande. 
Detsamma gäller valet av reparatör, reparationsmetod och material. 
Skadade föremål ska behållas till dess att försäkringsbolaget medger 
annat. 
 
23. Åsidosättande av åtgärder 
Om den försäkrade inte fullgör sina skyldigheter enligt 
bestämmelserna för denna försäkring kan ersättningen sättas ned 
eller utebli. 
 
24. Tvist om värdet vid skada 
Vid tvist om värdet av skada på lösegendom ska, på begäran av den 
försäkrade, en värderingsman uttala sig om värdet. 
Värderingsmannen ska vara auktoriserad av svenska 
handelskammaren om inte parterna enas om annat. Vid värderingen 
ska villkorens värderings-regler tillämpas. Den försäkrades kostnad 
för sådan värdering är 500 kr + 10 % av överskjutande belopp, dock 
högst hälften av arvodet till värderingsmannen. Om skadan genom 
värderingsmannens utlåtande värderas till högre belopp än det som 
försäkringsbolaget erbjudit, betalar försäkringsbolaget hela 
värderingskostnaden. 
 
25. Skadeanmälan 
Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada 
lämnas till Solid Försäkring. Vid anspråk på ersättning ska den 
försäkrade tillhandahålla Solid Försäkring de handlingar Solid 
Försäkring vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten 
till ersättning. Den försäkrade ska också ge Solid Försäkring fullmakt 
att inhämta uppgifter som Solid Försäkring kan tänkas behöva 
inhämta.  
 
Vid allvarligt olycks- eller sjukdomsfall utomlands, vägassistans eller i 
övrigt då behov av omedelbar hjälp föreligger, ska Solid Försäkrings 
skadejour kontaktas på telefon +46 (0)42 450 33 60. Där finns 
assistans dygnet runt. 
 
Den som begär ersättning ska: 
– vid stöld, inbrott, förlust, rån eller överfall göra polisanmälan på 

den ort där skadan inträffat och sända intyg till Solid 
Försäkring. 

– vid skada som inträffat under transport eller på hotell ska 
anmälan göras till transportföretaget eller till hotellet. 

– lämna specificerat krav på ersättning samt på begäran lämna 
upplysningar och tillhandahålla verifikationer, inköpskvitton, 
läkarintyg och andra handlingar som behövs för att reglera 
skadan. 

– upplysa Solid Försäkring om även annan försäkring finns som 
gäller för samma skada. 

 

Skadeanmälan ska skickas till: 
Solid Försäkring  
Reseskador 
Box 221 51 
250 23 HELSINGBORG 
Skadeavdelningen: 042-450 33 60 
E-post: reseskador@solidab.se 
Hemsida: www.solidab.se 
 
26. Utbetalning av ersättning vid skada 
Ersättning utbetalas senast en månad efter det att den försäkrade 
gjort vad som åligger honom eller henne i enlighet med p. 25. Har 
den som begär ersättning uppenbarligen rätt till åtminstone visst 
belopp, utbetalar Solid Försäkring detta i avvaktan på den slutliga 
ersättningen. 
 
27. Ångerrätt 
I enlighet med bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen 
omfattas försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller 
mindre inte av ångerrätt. För försäkring med en avtalad giltighet om 
längre tid än en månad måste den försäkrade, som vill nyttja sin 
ångerrätt enligt Distans- och Hemförsäljningslagen, meddela Solid 
Försäkring eller dess representant detta senast 14 dagar efter det att 
avtalet ingicks. Solid Försäkring har rätt att kräva premie för den tid 
försäkringen varit gällande. 
 
28. Preskription 
Solid Försäkring ersätter inte skada som den försäkrade anmäler 
senare än tio år från det att skadan inträffade. Om en skadehändelse 
är anmäld i rätt tid har den försäkrade alltid sex månader på sig att 
väcka talan vid domstol sedan Solid Försäkring tagit slutlig ställning i 
ersättningsfrågan. 
 
29. Force majeure 
Solid Försäkring är inte ansvarig för skada som direkt eller indirekt 
orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelser, 
inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, 
uppror, atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk, 
lockout, blockad eller liknande händelse. 
 
30. Dubbelförsäkring och återkravsrätt 
Är den risk som denna försäkring omfattar även försäkrad genom 
annan försäkring kan den försäkrade vända sig till vilket av 
försäkringsbolagen han eller hon vill för att få ut ersättning för sin 
skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som 
svarar mot skadan. Om försäkrat intresse även omfattas av annan 
försäkring och det i den andra försäkringen finns förbehåll vid 
dubbelförsäkring gäller samma förbehåll i denna försäkring. När den 
försäkrade fått ersättning, övertar Solid Försäkring rätten att 
återkräva utbetald ersättning av den som är ansvarig för skadan eller 
från annan försäkring.  
 
31. Tillämplig lag  
Svensk lag ska äga tillämpning på försäkringsavtalet. Utöver 
försäkringsvillkoren gäller vad som sägs i Försäkringsavtalslagen 
(2005:104). 
 
32. Personuppgiftslagen (PUL) 
Solid Försäkring behandlar den försäkrades personuppgifter i 
enlighet med gällande persondatalagstiftning. Den försäkrade 
medger att Solid Försäkring 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 Solid Försäkrings åtaganden 
gentemot den försäkrade, upprätta försäkringsstatistik, för 
produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om den 
försäkrade kan komma att lämnas ut till Solid Försäkrings ombud och 
övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt 
lag kan Solid Försäkring bli tvungen att lämna ut personuppgifter till 
myndigheter. Den försäkrade har rätt att motsätta sig att hans eller 
hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid 
Försäkring 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 Försäkring. Sådan begäran 
skickas skriftligen till Solid Försäkring på nedanstående adress. Om 
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uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat 
sätt irrelevanta åligger det Solid Försäkring att vidta rättelseåtgärder. 
 
33. 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 Försäkring som då tar upp ditt ärende.  
 
Solid Försäkring 
Box 22068  
250 22 Helsingborg 
 
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 prövas i allmän domstol, i första hand 
tingsrätt. 
 
34. Försäkringsgivare  
Solid Försäkrings AB 
Box 22068  
250 22 Helsingborg  
Kundtjänst: 0771-113 113   
E-post: kunder@solidab.se  
Hemsida: www.solidab.se 
 


