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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? 

Solid Årsreseförsäkring ger dig en ökad trygghet under alla resor under året och är ett utmärkt komplement till 

grundreseskyddet i din hemförsäkring 

 

 Vad ingår i försäkringen? 

 Avbrottsskydd 

Om du under resans gång behöver avbryta resan, blir sjuk 
eller drabbas av olycksfall eller behöver avstå aktivitet enligt 
läkare så kan du få ersättning för de förlorade 
semesterdagarna. 
Högsta ersättningsbelopp är 15 000 kr per person eller högst 
75 000 kr per försäkring. 

 Självriskskydd Vård/behandlingskostnader 

Om du råkar ut för en skada enligt reseskyddet i din egen 
hemförsäkring, ger försäkringen ersättning för självrisken, 
dock högst 2 000 kr.  
Understiger kostande självrisken, får du ersättning med upp 
till 2 000 kr för dina faktiska kostnader. 
Ersättningen för självriskskyddet är begränsad till 3 000 kr per 
försäkring och år. 

 Självriskskydd Hemma 

Om det händer något med din bil som står parkerad hemma 
alternativt något i ditt hem så står vi för självrisken upp till 
10 000 kr. 

 Självriskskydd Hyrbil 

Ersättning för självrisk för hyrbilen med upp till 10 000 kr 

 Resestartsskydd för ut- och hemresa 

Resestartskydd vid ut- och hemresa, kom ikapp din resa 
p.g.a. en plötslig och oförutsedd händelse. Ersättning enligt 
detta moment utgår med högst 15 000 kr per person dock 
högst 75 000 kr per försäkring. 

 Försening färdmedel 

Ersättning om färdmedlet blir försenad med mer än 6 timmar 
Ersättning utgår med sammanlagt högst 2 000 kr per person 
enligt detta moment per försäkring. 

 Bagageförsening vid utresa från Norden 

Ersättning om bagaget blir försenat med mer än 6 timmar. 
Ersättning med upp till 1 000 kr per person 

 Resgodsskydd 

Egendom som ersätts enligt din hemförsäkring och som 
dessutom överstiger din hemförsäkrings högsta 
ersättningsbelopp för bagageskador, ger försäkringen ett 
extraskydd för dessa kostnader med upp till 25 000 kr, utöver 
det som ingår enligt hemförsäkringen 

 Hemresegaranti 

Om ditt flyg ställs in på grund av konkurs eller det händer en 
plötslig och oförutsedd händelse som är direkt fara för liv och 
hälsa så lämnar försäkringen ersättning med upp till 5 000 kr 
per person och högst 25 000 kr per försäkring för att köpa ny 
biljetter hem. 
 
 

 Vad ingår inte i försäkringen? 

  Kostnader för medicin och sjukvård som är täckt av 
din hemförsäkring 

 

 Finns det några begränsningar 

av vad försäkringen täcker? 

Du kan inte få ersättning för kostnader som uppstår för 

att du var eller kunde förväntas bli sjuk redan innan du 

reste 

Beror förseningen exempelvis på att du försovit dig, 

inte tagit hänsyn till rådande trafik-, väg och väderlag eller 

inte har varit ute i tillräckligt god tid så lämnas inte 

ersättning 

Ersättning lämnas inte om du kan antas ha förutsett 

eller förhindrat händelsen 

För att ersättning ska lämnas krävs det att du kan 

uppvisa ett skriftligt intyg utfärdat av opartisk och behörig 

läkare på resmålet. Av läkarintyget ska det framgå 

diagnos, ordination samt antal sjukdagar. 

Ersättning lämnas inte vid inställt eller flyttat 

idrottsevenemang. Ersättning lämnas enbart för aktiviteter 

som var bokade innan resan påbörjades. 
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 Förlängd vistelse på grund av stulet pass  

Blir den försäkrade bestulen på pass som krävs för att 
hemresa ska vara möjlig att genomföra, kan försäkringen 
ersätta vistelse till dess att nya handlingar frambringas. 
Försäkringen ersätter t.ex. hotellövernattning, på grund av 
den förlängda vistelsen med upp till 15 000 kr. 

 

 

  Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller endast vid privatresor med avresa från Norden och en planerad varaktighet av längst 45 dagar. Försäkringen 

är ett komplement till grundreseskyddet i din hemförsäkring och gäller inom samma geografiska område som den försäkrades 

hemförsäkring. 

 

  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.  

 Att under försäkringsperioden inneha en hemförsäkring där reseskydd är inkluderat 

 

    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 framgår av försäkringsbeviset och gäller till och med försäkringstidens sista dag. Försäkringen upphör att gälla 

utan föregående uppsägning efter försäkringstiden. 

 

  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. 

 


