
TÄVLINGSFÖRSÄKRING GÄLLER
Tävlingsförsäkring gäller för dig som har tecknat försäkringen.  
Du måste vara folkbokförd i Sverige.
Tävlingsförsäkring gäller under förutsättning att tävlings-eller  
motionsarrangemanget genomförs i Sverige och är öppet för all-
mänheten. Du måste vara anmäld och ha betalat anmälningsavgiften.
Försäkringen gäller i ett år från det datum försäkringspremien har 
betalats in.

I TÄVLINGSFÖRSÄKRING INGÅR

Avbeställningsskydd för anmälningsavgiften
Du får ersättning för anmälningsavgiften om du inte kan delta i 
tävlingen p.g.a att du blir akut sjuk, råkar ut för en olycka eller om 
en nära anhörig avlider.

Ersättning vid olycksfall
Du får ersättning om du skadar dig under tävlingen, t.ex. vid avsliten 
hälsena, fraktur, solsting, förfrysning, ledbandsruptur och kropps-
skada. Olycksfallet ska vara plötsligt och oförutsett.
Till olycksfall räknas till exempel inte förslitning, överbelastning eller 
överansträngning samt kroppsskada som uppkommit av mat eller 
dryck under tävling.  

Stöld eller förlust av bagage
Du får ersättning för självrisken i din hemförsäkring om dina inläm-
nade väskor blir stulna eller försvinner. 

Försening av transport 
Du får ersättning om du inte kan delta i tävlingen p.g.a försenade 
eller inställda transporter (båt, buss, flyg eller tåg).  
Tävlingsförsäkring ersätter inte kostnader som uppstår på grund av 
exempelvis en naturkatastrof eller att du inte har varit ute i god tid 
innan avgång. 

BEGRÄNSNINGAR
Försäkringen gäller inte
• om arrangör eller annat försäkringsbolag lämnar ersättning för 

kostnaden.
• olycksfall eller sjukdom som har samband med graviditet eller 

barnafödsel
• om du anmält dig till tävlingen trots medicinskt 
• avrådande eller du på grund av berusningsmedel inte kan med-

verka i tävlings- eller motionsarrangemanget.

ERSÄTTNING
Maximal ersättning under försäkringsperioden är 5 000 kr. Tävlings-
försäkring gäller för två skadetillfällen under försäkringsperioden, 
därefter måste du teckna en ny försäkring.

SJÄLVRISK
Försäkringen har ingen självrisk.  

PREMIE 
Premien är 129 kronor per år. Du kan välja att betala din försäkring 
med kreditkort eller via faktura. 

FÖLJDEN AV EN OBETALD PREMIE
Om du inte betalar premien i tid har vi rätt att säga upp försäkring-
en. Försäkringen upphör fjorton (14 ) dagar efter att vi har skickat 
dig en skriftlig uppsägning. Om du betalar premien inom denna 
period fortsätter försäkringen att gälla som vanligt. 

FÖRNYELSE AV FÖRSÄKRINGEN
Om du inte säger upp försäkringen vid försäkringstidens slut förnyas 
försäkringen normalt automatiskt. Detta gäller inte om det framgår 
av avtalet eller andra omständigheter att avtalet inte ska förnyas.

 FULLSTÄNDIGA FÖRSÄKRINGSVILLKOR
För fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig att gå in på www.solidab.
se eller ringa vår kundservice på telefon 0771-113 113.

PERSONUPPGIFTSLAGEN
Solid Försäkringar behandlar dina personuppgifter i enlighet med 
gällande persondatalagstiftning. Du som försäkrad medger att Solid 
Försäkringar 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 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 marknadsförings-
åtgärder. Enligt lag kan Solid Försäkringar bli tvungen att lämna
ut personuppgifter till myndigheter. Solid Försäkringar kan även 
komma att registrera anmälda skador i ett för försäkringsbranschen 

Tävlingsförsäkringen omfattar alla tävlingar och motionsarrangemang under ett år. Den ersätter anmälnings-
avgiften om du inte kan delta p.g.a. sjukdom, olycka eller problem med transporten dit. Du får även ersättning 
vid olycksfall under tävlingen samt för självrisken i hemförsäkringen om dina väskor blir stulna eller försvinner.

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

Ersätter anmälningsavgiften om du inte kan delta p.g.a. sjukdom, olycka eller problem med transport.

Ersätter sjukvårdskostnader om du skadar dig under tävlingen.

Ersätter självrisken i hemförsäkringen vid stöld eller förlust av bagage.



gemensamt skadeanmälningsregister. Du har alltid rätt att motsätta 
dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid 
Solid Försäkringar åtar sig att införa en s.k. reklamspärr.  Anmälan 
om reklamspärr görs till kundtjänst 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 upp-
gifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt 
irrelevanta åligger det Solid Försäkringar 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.

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