
AVBESTÄLLNINGSSKYDDET GÄLLER
Avbeställningsskyddet gäller för privata resor och tjänsteresor med 
avresa från Norden. Resan ska ha bokats av ett reseföretag. Försäk-
ringen gäller för resor som kostar 1 500 till 15 000 kr per person, 
högst 50 000 kr per försäkring. Du kan teckna avbeställningsskyd-
det för hela familjen. Försäkringen gäller under ett år från och med 
dagen för betalning av premie.

I AVBESTÄLLNINGSSKYDDET INGÅR

Du får pengarna tillbaka om du inte kan resa på grund av:
• Akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Avbeställningsskyddet 

gäller om du måste avbeställa resan på grund av att du, din 
medresenär eller nära anhörig råkar ut för en akut sjukdom, 
olycksfall eller dödsfall.

• Väsentlig skada i ditt hem. Avbeställningsskyddet gäller om din 
permanenta bostad i Norden skadas väsentligt på grund av vat-
tenskada, blixtnedslag, brand eller liknande.

BEGRÄNSNINGAR

Avbeställningsskyddet gäller inte alltid, exempelvis om:
• Den försäkrade, trots vetskap om omständigheterna, dröjt med 

avbeställning.
• Sjukdom, olycksfall eller skada var känd (redan diagnostiserad) 

vid beställningen av researrangemanget eller som är en direkt 
följd av användande av alkohol, andra berusningsmedel, sömn-
medel eller narkotiska medel.

• Vid kroniska sjukdomar/infektionstillstånd/allvarlig psykisk stör-
ning om inte personen varit helt symptomfri/besvärsfri de se-
naste sex månaderna räknat från den tidpunkt när resan bokats.

• Researrangemang som ställts in av researrangören/flygbolaget.

ERSÄTTNING
Skydd för samma händelser som omfattas av denna försäkring kan 
finnas i din hemförsäkring men ett sådant skydd ingår oftast inte 
automatiskt och gäller med en självrisk.

SJÄLVRISK
Självrisken är 200 kronor per person. Måste resan avbokas på 
grund av att personen som råkat ut för sjukdom, olycksfall eller har 
avlidit är 70 år eller äldre, är självrisken 700 kr per person. 

PREMIE 
Premien för försäkringen framgår av försäkringserbjudandet som 
samtidigt är ditt försäkringsbevis om du väljer att teckna försäk-
ringen. Försäkringen betalas med inbetalningskortet som kommer 
tillsammans med erbjudandet.

FÖRSÄKRINGSTID OCH FÖRNYELSE
Försäkringen gäller i 12 månader. Försäkringen upphör att gälla 
utan föregående uppsägning efter försäkringstiden. I den mån Solid 
Försäkringar kan erbjuda dig förlängning av försäkringen skickas ett 
sådant förlängningserbjudande till dig i samband med försäkringens 
upphörande.

VID SKADA
När en skada inträffat ska den anmälas till SOLID Försäkringar.
Gör din anmälan antingen via www.solidab.se eller direkt på telefon 
0771-113 113 till Solid Försäkringar.

Avbeställning till reseföretaget ska ske omgående då orsaken till 
avbeställningen blev känd och vid avbeställning på grund av sjukdom 
skall läkarintyg utfärdas senast på avresedagen.

Om den försäkrade vill chansa på ett tillfrisknande sker detta på 
egen ekonomisk risk.

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)
Solid Försäkringar behandlar dina personuppgifter i enlighet med 
gällande persondatalagstiftning. Du som försäkrad medger att Solid 
Försäkringar får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddata-
baser 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 Försäkringsak-
tiebolag org. nr 516401-8482. Uppgifterna kommer att användas 
för att fullgöra Solid Försäkringars åtaganden gentemot dig som 
försäkrad, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling samt 
för marknadsföring. Uppgifter om dig kan komma att lämnas ut till 
Solid Försäkringars ombud och övriga seriösa samarbetspartners 
för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid Försäkringar bli 
tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter. Du har 
alltid rätt att motsätta dig att dina uppgifter används för mark-
nadsföringsändamål varvid Solid Försäkringar åtar sig att införa 

Omfattar alla dina resor under året.du slipper köpa ett avbeställnigsskydd varje gång du beställer en resa. 
Okrångligt och bra.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD HELÅR
Här lämnas information som försäkringsföretag enligt lag ska lämna innan köp av försäkring. 

Ger trygghet inför alla årets resor.

 Låg premie! Du betalar ungefär lika mycket som för en enda resa.

Täcker avbokningskostnaden om du behöver avboka resan p.g.a. sjukdom, olycksfall, dödsfall eller väsentlig skada i hemmet.



en s.k.  reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundservice 
på telefon 0771-113 113 eller till kunder@solidab.se. Du har alltid 
rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av 
de personuppgifter avseende dig som finns registrerade hos Solid 
Försäkringar. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid Försäkringar 
på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, 
ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid Försäk-
ringar att vidta rättelseåtgärder.

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 du som är försäkrad, som vill nyttja 
sin ångerrätt enligt Distans- och Hemförsäljningslagen, meddela 
Solid Försäkringar detta senast 14 dagar efter det att avtalet ingicks.

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 Försäkringar som då tar upp ditt ärende:

Solid Försäkringar
Box 22068, 250 22 Helsingborg
Kan du inte godta vårt beslut har du dessutom möjlighet att få 
ärendet prövat externt genom följande institutioner:

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm.

Domstolsprövning
En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol, 
i första hand tingsrätt.

OM SOLID FÖRSÄKRINGAR
Solid Försäkringar, org.nr 516401-8482, är ett försäkringsbolag som 
varit verksamt sedan 1993 och har sitt huvudkontor i Helsingborg. 
I Sverige har Solid Försäkringar idag tre miljoner kunder. Solid För-
säkringar står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att 
bedriva försäkringsverksamhet för en rad försäkrings typer.

Solid Försäkringsaktiebolag
Box 22068 
250 22 Helsingborg 
Kundservice: +46 (0)771-113 113  
E-post: kunder@solidab.se  
Hemsida: www.solidab.se.

HAR DU FRÅGOR
Kontakta gärna vår kundservice på 0771-113 113 om du har frågor.

Postadress Solid Försäkringar, Box 22068, 250 22 Helsingborg Besöksadress Ekslingan 8, 254 67 Helsingborg
Växel 0771-113 113 E-post kunder@solidab.se Hemsida www.solidab.se Org.nr 516401-8482


