
 
     

Covid-19 och våra försäkringar – så gäller ditt avbeställningsskydd eller din 
reseförsäkring   

UD beslutade den 14 mars 2020, som sedermera har förlängts, att avråda från icke 
nödvändiga resor till ett antal länder i Europa.  
 
Den senaste tiden har UD hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet länder i 
Europa. Det innebär inte att situationen är som vanligt igen. Lokala bestämmelser, 
restriktioner och krav på karantän som påverkar svenska resenärer, kan återinföras med 
kort framförhållning om situationen förändras. Det är viktigt att som resenär förbereda 
sig ordentligt, hålla sig välinformerad om aktuella inresebestämmelser och följa lokala 
myndigheters råd och anvisningar på plats.  
 
Från och med den 14 september häver UD sin avrådan till Storbritannien.   
 
UD har tidigare beslutat att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Andorra, Belgien, 
Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, 
Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, 
Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike. Beslutet gäller 
tills vidare.  
 
För övriga länder inom EU, EES och Schengen (Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, 
Malta, Slovenien och Slovakien) förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med 
den 23 september 2020.  
 
För samtliga länder som inte nämns ovan förlängs avrådan för icke nödvändiga resor till 
och med den 15 november 2020.  
 
 
AVBESTÄLLNINGSSKYDD 
 
Om du inte kan genomföra din resa p.g.a UD avråder rekommenderar vi dig att kontakta din 
resebyrå, researrangör eller transportör för att undersöka möjligheten att boka av eller boka om 
din resa.  

Om du har bokat en paketresa kan du eventuellt få ersättning via paketreselagen, kontakta din 
researrangör för mer information. Läs mer på https://srf-org.se/riktlinjer-coronaviruset-
paketreselagen/ 

 

RESEFÖRSÄKRING  

Kan jag teckna en reseförsäkring till ett land som UD avråder att resa till?  

Nej, försäkringen gäller inte vid resor till länder eller områden som Utrikesdepartementet eller 
Världshälsoorganisationen avråder från att resa till. Försäkringar som tecknades innan UD:s 
avrådan 2020-03-14 och där avresan påbörjades innan 2020-03-14 gäller dock om du fortfarande 
befinner dig på resa.   
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Vad händer om jag blir satt i karantän när jag befinner mig på destinationen och UD inte avrått 
från att resa dit när jag påbörjade min resa? 

Beroende på vilken typ av försäkring du har hos oss så kan försäkringen ersätta i vissa fall. 
Observera att du måste kontrollera i villkoret för att se vilken hjälp du är berättigad till. Se ditt 
försäkringsbevis/bokningsbekräftelse för att se vilken försäkring du har. Du kan alltid kontakta oss 
på vår kundtjänst om du vill veta mer, telefonnummer 0771-113 113 eller kunder@solidab.se. 

 

Kan reseförsäkringen ersätta kostnader för vård om jag trots UD:s avrådan att resa till en plats 
ändå åker? 

Nej, om UD avrått från att åka till ett visst område/land så gäller inte reseförsäkringen. 

 
Vad händer om jag befinner mig i ett område och UD avråder från att åka dit? 

Beroende på vilken typ av försäkring du har hos oss så kan försäkringen ersätta i vissa fall. 
Observera att du måste kontrollera i villkoret för att se vilken hjälp du är berättigad till. Se ditt 
försäkringsbevis/bokningsbekräftelse för att se vilken försäkring du har. Du kan kontakta oss om 
du vill veta mer.  

 
 
 

Om du har fler frågor gällande covid-19 och våra försäkringar är du välkommen att kontakta vår 
kundtjänst på telefonnummer 0771-113 113 eller på kunder@solidab.se  
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