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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? 

Bilsemesterförsäkringen är anpassad för dig som reser med egen bil på resa. Den ger en bra säkerhet om bilen 

inte fungerar innan avresa eller plötsligt går sönder på resa. Försäkringen ger även ger ersättning för självrisk i 

din bilförsäkring. 

 

 Vad ingår i försäkringen? 

 Avbokning innan avresa 

Blir din bil så skadad att det inte går att påbörja resan som 

planerat, utgår ersättning för avbokningskostnaden med 

upp till 5 000 kr per person, dock högst 15 000 kr 

 Hyrbil innan avresa 

Istället för avbokning av resan kan du istället hyra bil för 
upp till 1 000 kr per dag, högst för 10 000 kr resan 

 Avbokningsförsäkring vid sjukdom eller olycksfall 

under resan 

Om någon blir sjuk under resan så får man ersättning för 
sina avbokningskostnader för det som inte längre kan 
utnyttjas på resan. Högsta ersättning 10 000 kr per 
försäkrad. 

 Vägassistans i Europa 

Hjälp på plats alternativt hjälp med bogsering till närmste 
verkstad.  Ersättning för hyrbil alternativt övernattning i 
upp till 5 dagar under tiden bilen repareras. Högsta 
ersättning 5 000 kr per person, dock högst 15 000 kr per 
försäkring. 

 Självrisk på resa 

Ersättning för självrisk som du fått via din bilförsäkring 
alternativt hemförsäkring om det händer något med dig 
eller din bil under resa. Om skadekostnader understiger 
din självrisk så ersätter vi för de faktiska kostnaderna. 

Högsta ersättning 5 000 kr per försäkrad. 

 Självrisk hemma 

Ersättning för självrisk som du fått via din hemförsäkring 
om det händer något med ditt hus under tiden ni är på 
resa. Högsta ersättning 10 000 kr. 

 Extra resgodsskydd vid stöld ur takbox 

Ersättning med upp till 15 000 kr för det som inte ersätts 
av hem/bil-försäkringen 

 Hyra av utrustning 

Om din golf/skidutrustning skadas eller stjäls så får man 
ersättning för att hyra utrustning  

 

 Vad ingår inte i försäkringen? 

 Om takboxen inte varit låst vid inbrottet 

 Försäkringen är en tilläggsförsäkring till din 

ordinarie hem/villa- och bilförsäkring, det innebär att 

du måste inneha giltiga ovan försäkringar för att 

ersättning på bilsemester ska utgå 

 

 Finns det några begränsningar 

av vad försäkringen täcker? 

Vid driftstopp på grund av uppenbar 

försummelse i fråga om bilens underhåll och skötsel 
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  Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller vid resa med personbil i ett europeiskt land som omfattas av Gröna Kort samarbetet och under förutsättning 

att bilen är minst halvförsäkrad 

 

  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.  

 Handha egendomen på sådant sätt att skada om möjligt kan undvikas 

 

    När och hur ska jag betala?  

 Via resebyrå: 

Premien betalas i samband med köpet av din resa 

 Via Solids hemsida eller kundservice: 

Du kan välja att betala din försäkring med kreditkort via vår hemsida www.solidab.se eller via faktura 

 

  När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringsperioden framgår av ditt försäkringsbevis, maximalt 45 dagar. Vid försäkringstidens slut upphör försäkringen att gälla 

 

  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. 

 


