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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? 

Du får ersättning för avbokning av event (t.ex. fotbollsmatch, idrottsevenemang, musikal eller konsert), 

transporten dit och eventuell hotellövernattning. 

 

 Vad ingår i försäkringen? 

 Avbeställningsskydd för biljett 

Du får ersättning för avbokningskostnaderna för eventet 

om du inte kan närvara på arrangemanget p.g.a. att du 

eller nära anhörig blir akut sjuk, råkar ut för en olycka eller 

avlider 

 Avbeställningsskydd för hotell 

Du får ersättning för avbokningskostnaderna för hotellet 

som du bokat i samband med eventet om du p.g.a. att du 

eller nära anhörig blir akut sjuk, råkar ut för en olycka eller 

avlider 

 Försening av transport 

Du får ersättning för din transport, arrangemangsbiljett 
och logi om du inte kan delta på arrangemanget p.g.a. 
försenat eller inställt transport (båt, buss, flyg eller tåg) 
 
Maximal ersättning på ovan moment är 5 000 kr 

 

 Vad ingår inte i försäkringen? 

 Max 2 skadetillfällen per försäkringsperiod 

 

 Finns det några begränsningar 

av vad försäkringen täcker? 

Avbokning på grund av kända omständigheter 

 

 

  Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller arrangemang i Sverige, Norge eller Danmark 

 

  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? 

Försäkringstiden är ett år och framgår av försäkringsbeviset och gäller till och med försäkringstidens sista dag 

Eventförsäkring       
Faktablad för försäkringsprodukt 

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

 


