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Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformationen och i det 

fullständiga villkoret. Du kan också få dokumenten hemskickade av vår kundservice. 

 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Bröllopsförsäkringen täcker stora delar av dina kostnader du har för bröllopet om detta måste ställas in p.g.a. 

utebliven vigselförrättare, dödsfall, olycksfall eller sjukdom. Om er lokal inte går att bruka på bröllopsdagen och 

behöver skaffa en ny så kan ni få ersättning för de merkostnader som uppstår. Avbeställningsskydd för er 

bröllopsresa ingår. 

När du tecknar försäkringen kan du välja mellan följande försäkringsbelopp: 50 000 kr, 75 000 och 100 000 kr. 

 

 Vad ingår i försäkringen? 

 Inställt bröllop vid utebliven vigselförrättare 

Om vigselförrättaren uteblir vid vigseln ersätts kostnader 

för lokal, kläder, underhållning, mat, fotografering, 

blommor och hotell för bröllopsnatten upp till ert 

försäkringsbelopp 

 Inställt bröllop på grund av dödsfall, skada och 

sjukdom 

Om brud eller brudgum eller nära anhörig blir sjuk, 
drabbas av dödsfall eller inlagd på sjukhus ersätts 
kostnader för lokal, kläder, underhållning, mat, 
fotografering, blommor och hotell för bröllopsnatten upp 
till ert försäkringsbelopp 

 Merkostnad för ersättningslokal 

Om bröllopslokalen drabbas av skada senast 48 timmar 
innan festens start och de försäkrade med anledning av 
att lokalen är obrukbar drabbas av merkostnad för 
ersättningslokal ersätts denna kostnad upp till 10 000 kr 

 Förlust/skada på bröllopskläder, blommor och 

ringar 
Om era bröllopskläder, blommor eller ringar förloras eller 

skadas så ersätts dessa med upp till 10 000 kr  

 Utebliven transport, underhållning, mat och 

fotografering 

 Om transporten på bröllopsdagen blir försenad så 
ersätts det för ny transport. Ersättning lämnas med upp 
till 5 000kr om underhållningen ställs in 24 timmar innan 
start 

 Ersätter merkostnader för mat- och cateringtjänster då 
huvudtjänsten mindre än 12 timmar innan festens start 
meddelar uteblivande. Max ersättning 20 000 kr 

 Ersätter kostnader då annan fotograf måste anlitas på 
grund av att den beställda, professionella fotografen 
uteblir. Max ersättning 5 000 kr 

 Avbeställningsskydd till bröllopsresan 

Avbeställningsskydd om er bröllopsresa måste ställas in 
om ni eller nära anhörig blir sjuk, drabbas av olycksfall eller 
dödsfall. Ersättning kan lämnas för resor med ett belopp 
om minst 1 500 kr per person och maximalt 15 000 kr per 
person 

 

 Vad ingår inte i försäkringen? 

 Självrisk på 500kr per person utgår vid avbokning 

 Kostnader som beror på att endera partnern 

ångrar giftermålet  fram till försäkringens förfallodag 

 

 Finns det några begränsningar 

av vad försäkringen täcker? 

Avbokning på grund av kända omständigheter 

Om olycksfall eller sjukdom som har samband 

med graviditet eller barnafödsel 

 

 

Bröllopsförsäkring       
Faktablad för försäkringsprodukt 

Företag: Solid Försäkringsaktiebolag, Sverige  Produkt: Bröllopsförsäkring 
Solid Försäkringsaktiebolag (org.nr. 516401-8482) Box 22068, 25022 Helsingborg.   
Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn. Institutionsnummer: 22090. 
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  Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller för bröllop som arrangeras och genomförs i Sverige 

 

  Vilka är mina skyldigheter? 

 Uppgifterna i ditt försäkringsbrev gäller för försäkringen, kontrollera att de stämmer och informerar oss om något ändras 

 Följ alltid våra aktsamhetskrav. Om du inte har följt våra aktsamhetskrav kan du få mindre eller ingen ersättning alls om något 

händer, beroende på hur din oaktsamhet har påverkat skadan. Alla aktsamhetskrav finns i försäkringens villkor.  

 

    När och hur ska jag betala?  

Premien för försäkringen framgår av försäkringserbjudandet som samtidigt är ditt försäkringsbevis om du väljer att teckna 

försäkringen. Försäkringen betalas med inbetalningskortet som kommer tillsammans med erbjudandet. Du kan välja att betala 

din försäkring med kreditkort via vår hemsida www.solidab.se eller via faktura. 

 

  När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen gäller tidigast ett år innan planerad vigselceremoni. Försäkringstiden framgår av försäkringsbeviset, med undantag 

från avbeställningsskyddet för bröllopsresa. 

 

  Hur kan jag säga upp avtalet? 

Du kan meddela oss att du vill avsluta försäkringen när du vill under försäkringsperioden eller om försäkringsbehovet upphör, 

genom att kontakta vår kundservice. 

 


