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Information om Solid Försäkrings försäkringsdistribution  
 
Försäkringsdistributör 

Solid Försäkringsaktiebolag, org. nr. 516401-8482  
 

Besöksadress: Landskronavägen 23, 252 32 Helsingborg 
Postadress: Box 22068, 250 22 Helsingborg 
Webbplats: www.solidab.se 
E-post: kunder@solidab.se  
Telefon: 0771-113 113 
 
Tillsyn 

Solid Försäkring står under tillsyn av Finansinspektionen, 
Box 7821, 103 97 Stockholm, tel. 08-787 80 00. 
Webbplats: www.fi.se, e-post: finansinspektionen@fi.se 
 

Solid Försäkring står även, vad avser marknadsföring, under tillsyn av 
Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, tel. 0771-42 33 00. 
Webbplats: www.konsumentverket.se 
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se 
 
Rådgivning och ersättning till anställda  
Solid Försäkring tillhandahåller ej rådgivning om de 
försäkringsprodukter Solid Försäkring distribuerar.   
 

Vissa av Solid Försäkrings anställda som är sysselsatta inom 
försäkringsdistribution erhåller rörlig ersättning baserad på tecknade 
försäkringar. 
 
Information om försäkringsgivaren  

Solid Försäkring distribuerar försäkringar för försäkringsföretaget: 
Chubb European Group SE, filial Sverige (Chubb) 
Org.nr: 516403-5601   
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 43, 101 37 Stockholm 
Postadress: Box 868, 101 37 Stockholm 
Webbplats: www.chubbforsakringar.se 
E-post: kundservice@chubb.com 
Telefon: 0771-48 48 00  
 
Behandling av personuppgifter 

Solid Försäkring är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 
personuppgifter. Personuppgifterna behandlas bland annat för att 
förbereda och administrera försäkringarna. Personuppgifterna kan 
även komma att användas för marknadsföringsändamål. Du kan 
vända dig till Solid Försäkring för att begära spärr mot 
direktmarknadsföring (s.k. direktreklamspärr). Anmälan om spärr görs 
till Solid Försäkrings kundservice på telefon 0771-113 113 eller till 
kunder@solidab.se. 
 

Närmare information om vår behandling och vilka rättigheter du har 
gällande dina personuppgifter finner du på vår webbplats 
www.solidab.se.  
 

Om du vill få informationen skickad till dig, kontakta kundservice på 
telefon 0771-113 113. Du är alltid välkommen att kontakta vårt 
dataskyddsombud om du har frågor eller vill ha hjälp. Skriv till 
dpo@solidab.se eller ring telefon 042-38 21 00. 

 
Klagomål 

Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör Solid 
Försäkrings försäkringsdistribution kan du vända dig till den som 
distribuerat försäkringen eller till klagomålsansvarig på Solid 
Försäkring. Skicka ett skriftligt klagomål via e-post eller brev till 
klagomålsansvarig på Solid Försäkring klagomal@solidab.se eller 
Solid Försäkring, Att: Klagomålsansvarig, Box 220 68, 250 22 
Helsingborg.  
 

Vid eventuell tvist har du möjlighet att få ärendet prövat externt 
enligt följande: 
 

- Allmänna Reklamationsnämnden (statlig myndighet som prövar 
konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23 Stockholm. 

- Domstolsprövning - En försäkringstvist kan också i de flesta fall 
prövas i allmän domstol. 

 
 
 

 
Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du vända dig 
till: 
 
- Konsumenternas Försäkringsbyrå ger allmänna upplysningar 

och vägledning i försäkringsfrågor. Skriv till: Konsumenternas 
Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm 
 

- Hallå Konsument (www.hallakonsument.se), oberoende 
vägledning genom Konsumentverket. 

 

- Kommunal konsumentvägledare kan också ge råd och 
information. 
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