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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? 

Hjälp dygnet runt, året runt i det fall din bil råkar ut för ett tekniskt fel, trafikolycka, bränslebrist eller punktering 

hemma eller på vägen. Du får hjälp med assistans, bärgning, hyrbil och hotell eller hemresa om din bil stannar.  

 

 Vad ingår i försäkringen? 

 Assistans 

Du får hjälp på plats att återställa bilen till körbart skick 

 Bärgning 

Om felet inte kan avhjälpas på plats får du bärgning till 

närmaste verkstad 

 Hyrbil 

Om verkstaden inte kan laga bilen inom 4 timmar får du 

ersättning för hyrbil i 2 dygn 

 Hotell och hemresa 

Du får övernattning på hotell i 2 dygn alternativt hemresa 

med billigaste färdmedel om inte reparation kan utföras 

inom 4 timmar 

 Hemtransport/hämtning av fordon 

Du får ersättning för att hämta fordonet alternativt att 
fordonet skickas till dig, beroende på lägsta kostnaden 
 

Maximal ersättning på ovan moment är 5 000 kr 

 
Tilläggsförsäkring Premium: 

Utökad ersättningsnivå 

Ersättningsnivån på ovan moment höjs till 8 000 kr samt att 
ersättning för hyrbil och hotell ökas till 4 dygn 

Bilnyckelförsäkring 

Om du tappar bort dina nycklar så får du ersättning för att 
tillverka nya. Högsta ersättning 5 000 kr. 

Tanka fel 

Om du tankar fel drivmedel och får ersättning från din 

halvförsäkring för sanering av tank eller bärning så får du 

ersättning för den självrisk du betalar till din bilförsäkring. 

Högsta ersättning 3 000 kr. 

 Vad ingår inte i försäkringen? 

 Kostnader för reparationer eller reservdelar  

 

 Finns det några begränsningar 

av vad försäkringen täcker? 

Försäkringen gäller inte för budbil, taxi, hyrbil, 

bilskolebilar, polisbilar, ambulanser, brandbil, bilar 

med körförbud, exportbilar eller bilar som används i 

tävling eller träning 

Maximalt två skadetillfällen per försäkringsperiod 

 

 

  Var gäller försäkringen? 

 Assistansförsäkringen gäller i Europa och i de länder som är anslutna i Gröna Kort-systemet, dock inte Ryssland 

 
  

Solid Vägassistans       
Faktablad för försäkringsprodukt 
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  Vilka är mina skyldigheter? 

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

 Föraren måste ha giltigt körkort och får inte vara påverkad av alkohol eller annan drog på ett sätt som är straffbart enligt lag vid 

framförandet av fordonet 

 Begäran om hjälp görs direkt till Solid assistans på telefonnummer 0771-10 34 00 

 

    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? 

Försäkringsperioden framgår av ditt försäkringsbevis. Försäkringen upphör att gälla utan föregående uppsägning efter 

försäkringstiden. I den mån Solid Försäkring kan erbjuda förlängning av försäkringen skickas ett sådant förlängningserbjudande 

till dig i samband med försäkringens upphörande. Försäkringen börjar gälla tidigast 5 eller 10 dagar efter teckningstillfället 

beroende på hur försäkringen tecknas. 

 

  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. 

 


