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

• Skräddarsydd försäkring för din bilsemester.

• Kompletterar hemförsäkringens grundreseskydd med många trygga moment.

• Premien är endast 126 kr för en vecka och 252 kr för två veckor. 
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Passar dig som ska semestra med bilen i  Europa. Du 
och dina medresenärer är  försäkrade under hela 
bilresan. Du får  exempelvis vägassistans, självriskskydd, 
avbokningsskydd, m.m.

Om försäkringen
Solid Bilsemesterförsäkring kan tecknas för minst 4 dagars och max 
45 dagars semester. Du måste vara stadigvarande bosatt i Norden 
för att kunna teckna försäkringen. Försäkringen gäller för upp till fem 
personer i samma bil. Försäkringen gäller vid resa med personbil i 
ett europeiskt land som omfattas av Gröna Kort-samarbetet (utom 
Ryssland) och under förutsättning att bilen är minst halvförsäkrad. 
Det som sägs om bil i denna information gäller även för medförd 
släp- eller husvagn. Försäkringen är ett komplement till din hem- och 
bilförsäkring.

I bilsemesterförsäkringen ingår:
• Avboknings- och hyrbilsförsäkring vid bilhaveri innan planerad 

avresa.
• Avbokningsförsäkring vid sjukdom eller olycksfall under resan.
• Vägassistans i Europa. 
• Självriskförsäkring.
• Extra resgodsskydd vid stöld ur takbox.
• Hyra av utrustning.

Avboknings- och hyrbilförsäkring vid bilhaveri innan planerad resa
Blir den bil som försäkringen tecknats för så skadad genom en plöts-
lig och oförutsedd händelse, att det rimligen inte går att påbörja 
resan som planerat, utgår ersättning för avbokningskostnaden med 
upp till 5 000 kr per person, dock högst 15 000 kr, för de arrange-
mang som inte går att om- eller avboka för de personer som för sin 
semesterresa är beroende av bilen.

Under förutsättning att hyrbil finns att tillgå, kan du i stället för 
avbokning välja att genomföra resan som planerat i en hyrbil av 
motsvarande storlek som den som försäkrats. Ersättning för hyrbil 
utgår med upp till 1 000 kr per dag, dock för längst den återstående 
tid försäkring tecknats för och högst för 10 000 kr. Ingen ersättning 
utgår för bränslekostnad, försäkring och extra utrustning. När du 
tecknade försäkringen får du inte ha känt till felet på bilen. Det krävs 
också att bilen genomgått i lag föreskriven kontrollbesiktning utan 
anmärkning eller att eventuella anmärkningar åtgärdats.

Avbokningsförsäkring vid sjukdom eller olycksfall under resan
Om någon blir sjuk under resan ges ersättning för avbokningskost-
nader för inbokade arrangemang som inte återbetalas av uthyrare/
arrangör. Om inte alla drabbas av skadehändelsen, utgår endast 
ersättning för den eller de drabbades andel. Om du av samma skäl 
inte kan utnyttja del av eller hela kostnaden för liftkort eller green-
fee-avgift, samt hyra för golf- eller skidutrustning utgår ersättning 
med upp till 300 kr per drabbad person av kostnaden för varje dygn 
som inte kan utnyttjas som planerat. 

Första dygn som ersättning kan utgå för är dagen för första läkar-

besöket. Ersättning enligt detta moment utgår med högst 10 000 kr 
per tecknad försäkring.

Vägassistans i Europa
Får du ett fel på bilen utgår ersättning för servicereparatör/bärgare 
och om bilen inte kan repareras kan du välja att fortsätta resan 
med hyrbil. Väljer du att vänta när din bil repareras utgår istället 
ersättning för övernattning. Missar du på grund av felet på bilen en 
aktivitet eller ett boende utgår ersättning för avbokningskostnaden. 
Kommer du för sent eller missar en dag eller fler av stughyra, green-
fee eller liknande utgår ersättning med dagsandel per dag du missar. 

Ersättning utgår upp till 5 000 kr per person dock högst 15 000 kr. 
Det finns vissa begränsningar gällande ersättningsnivåer. För mer 
information läs i försäkringsvillkoren.

Självriskförsäkring
Inträffar det efter att resan påbörjats en händelse som är ersättnings-
bar enligt reseskyddet i din hemförsäkring eller enligt bilförsäkringen 
för den bil resan genomförs i, ger försäkringen ersättning med ett 
belopp som motsvarar självrisken, dock högst 5 000 kr. Understiger 
skadekostnaden självrisken, utgår ersättning med upp till 5 000 kr 
för de faktiska kostnaderna. Om skadan inträffat i din bostad utgår 
ersättning med ett belopp som motsvarar dragen självrisk, dock 
högst 10 000 kr. Understiger skadekostnaden självrisken, utgår 
ersättning med upp till 5 000 kr för de faktiska kostnaderna.

Extra resgodsskydd vid stöld ur takbox
Om egendom förvarad i takbox blir stulen utgår ersättning med upp 
till 15 000 kr för den egendom som inte ersätts via hem/villa- eller 
bilförsäkring. För att ersättning ska utgå måste takboxen ha varit låst 
och låset uppbrutet. Händelsen ska också polisanmälas. Extraskyddet 
gäller inte ersättning för kontanter.

Hyra av utrustning
Vid skada eller stöld av golf- eller skidutrustning utgår ersättning 
med upp till 300 kr per person och dag, dock högst 5 000 kr per 
försäkring, för kostnaden för att hyra likvärdig utrustning.

Begränsningar
Ingen ersättning lämnas för kontanter som kvarlämnats i bil eller på 
hotellrum. Ersättning lämnas under förutsättning att du inte har rätt 
till ersättning enligt lag eller särskild författning, annan försäkring, 
garanti, räddningsabonnemang eller annat avtal.

Aktsamhetskrav
För att ersättning ska utgå krävs det att den försäkrade uppvisat 
normal aktsamhet och uppsikt över egendomen. Vid bristande akt-
samhet eller uppsikt kan ersättningen sättas ned eller helt utebli. 



Några av de viktigaste kraven är:

• Dörrar och fönster skall vara stängda och låsta.
• Värdefull egendom skall alltid vara inlåst i väska, låda eller låsbart 

bagageutrymme i bil som ej är åtkomligt från kupén och aldrig 
lämnas kvar i nattparkerad bil.

• Egendom som du bär med dig måste vara under uppsikt och får 
inte lämnas obevakad.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

Premie
Grundpremien är 72 kr för de första 4 dagarna, därefter 18 kr per 
dag. 

Försäkringen börjar gälla kl. 00.00 den dag som anges som begyn-
nelsedag i försäkringsbeviset. Om försäkringen tecknas i samband 
med köp/bokning av resa är, om inte annat avtalas, avresedagen 
försäkringens begynnelsedag. Tecknas försäkringen på resans begyn-
nelsedag börjar försäkringen att gälla först vid det klockslag som 
betalning sker. Försäkringen är giltig endast under förutsättning att 
premien betalats före försäkringstidens början. 

Förnyelse av försäkringen
Försäkringen förlängs eller förnyas inte automatiskt. Försäkrings-
bolagets ansvar inträder vid försäkringstidens början och varar till 
försäkringstidens slut.

Skadeanmälan
När en skada inträffat ska den anmälas till Solid Försäkring. För-
säkringen är ett komplement till grundreseskyddet i din hem- och 
bilförsäkring. Vid akut personskada ta i första hand kontakt med ditt 
hem- eller bilförsäkringsbolags akutnummer.

Larmtjänst dygnet runt
Vid bilolycka eller skada gällande fordonet ringer du vår svensk-
talande larmtjänst SOS International på telefon +46 42 450 33 60.

Värderings- och ersättningsregler
Vid skada bedöms marknadsvärdet på den skadade egendomen före 
skadetillfället. Vi gör avdrag för ålder och bruk och avgör om skadan 
ska repareras, återanskaffas eller ersättas kontant. 

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 (PUL)
Solid Försäkring behandlar den försäkrades personuppgifter i enlig-
het med gällande persondatalagstiftning. Du som försäkrad medger 
att Solid Försäkring får behandla, tillföra och uppdatera sina kund-
databaser 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 Solid Försäkrings åtaganden gentemot dig som för-
säkrad, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling samt för 
marknadsföring. Uppgifter om dig kan komma att lämnas ut till Solid 
Försäkrings ombud och övriga seriösa samarbetspartners för mark-
nadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid Försäkring bli tvungen att 
lämna ut personuppgifter till myndigheter. Solid Försäkring kan även 
komma att registrera anmälda skador i ett för försäkringsbranschen 
gemensamt skadeanmälningsregister. Du har alltid rätt att motsätta 
dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid 
Solid Försäkring åtar sig att införa 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 Försäkring. Sådan begäran skickas 
skriftligen till Solid Försäkring på nedanstående adress. Om uppgif-
terna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt 
irrelevanta åligger det Solid Försäkring 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 
Försäkring 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 Försäkring som då tar upp ditt ärende. 

Solid Försäkring 
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 Försäkring
Solid Försäkring är ett försäkringsbolag som varit verksamt sedan 
1993 och har sitt huvudkontor i Helsingborg. I Sverige har Solid 
Försäkring idag tre miljoner kunder. Solid Försäkring står under 
Finansinspektionens tillsyn.

Har du frågor?
Kontakta gärna vår kundservice på 0771-113 113  
(mån–fre 08.00–17.00) eller mejla till kunder@solidab.se.
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