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DTF er en del af Stena Line Travel Group AB.  
 

1. DEFINITIONER  
Med medrejsende menes en person, som forsikringstageren har bestilt 
rejse og rejser sammen med.  
 

Med nære pårørende menes: Mand/hustru, sambo, forældre, 
svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, 
bonusforældre og bonussøskende.  
 

Bonusforældre: Personer, som ikke er den rejsendes biologiske 
forældre, men som er gift eller samboende med en af de biologiske 
forældre, og som forsikringstageren har levet sammen med i et 
familielignende forhold i mindst et år, eller som har boet sammen med 
en af den rejsendes biologiske forældre i mindst to år.  
 

Bonussøskende: Personer, som ikke er den rejsendes biologiske 
søskende, men som den rejsende lever, eller har levet sammen med, i 
et søskendelignende forhold i en periode på mindst et år før det 21. 
leveår.  
 

Med ulykkestilfælde menes legemsbeskadigelse, som rammer den 
rejsende via en ufrivillig og pludselig udefra kommende hændelse.  
 

2. HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN  
 

2.1 OMFANG  
Forsikringen gælder, hvis den rejsende, før rejsen er påbegyndt dvs. når 
den rejsende forlader sin bolig, bliver tvunget til at afbestille rejsen fordi:  
− den rejsende selv, en medrejsende eller en nær pårørende rammes 

af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, 

− den rejsende, efter at aftalen er blevet indgået, rammes af en 
hændelse af så alvorlig karakter, at det ikke med rimelighed kan 
forlanges, at den rejsende skal gennemføre rejsen. Den rejsende 
må ikke have haft herredømme over hændelsen og må ikke have 
haft kendskab til den på bestillingstidspunktet. En sådan hændelse 
er f.eks. brand i egen bolig, 

− den rejsende bliver opsagt på grund af nedskæringer/redundans.  
 

2.2 FORUDSÆTNINGER  
Lægeattest, hvor lægen fraråder den rejsende at gennemføre rejsen, 
skal være Stena Line Travel Group (STG) i hænde senest 14 dage efter 
afbestillingsdatoen. Lægeattest kan hentes på www.dtf-travel.dk. 
Omkostninger til indhentning af lægeattest er ikke dækket af 
forsikringen.  
 

2.3 BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER  
Forsikringen gælder ikke:  
 

− ved sygdom, som var kendt på bestillingstidspunktet, eller som 
ikke er af akut karakter, 

− hvis lægeattesten ikke er STG i hænde senest 14 dage efter 
afbestillingsdatoen, 

− skader som forsikringstageren har forårsaget selv ved uagtsomhed 
eller forsæt, 

− komplikationer i forbindelse med graviditet efter den 30 
graviditetsuge,  

− efter at rejsen er påbegyndt.  
 
3. ERSTATNING  
Under forudsætning af at forsikringsvilkårene er opfyldt, og skaden er 
erstatningsberettiget, refunderer forsikringen rejsens pris, som ikke 
tilbagebetales i henhold til de afbestillingsregler, der gælder for 
rejsearrangementet. Den forsikrede, som er erstatningsberettiget, er 
det ramte individ. Ved fastsættelse af rejsens pris indregnes ikke det 
beløb, som den rejsende har betalt for afbestillingsforsikring.  
 
4. BETALING AF PRÆMIE  
Præmien for afbestillingsforsikringen er 5% af rejsens pris, dog mindst 
198 DKK. Præmien betales sammen med depositum. 
Afbestillingsforsikring skal tegnes på bestillingstidspunktet og kan ikke 
tilføjes eller fjernes, efter at aftalen er indgået.  
 

5. SELVRISIKO  
Selvrisikoen udgør 5% af rejsens pris.  

 
6. AFBESTILLING AF REJSE  
Afbestilling skal ske omgående, så snart den rejsende bliver klar over, at 
rejsen ikke kan gennemføres. Ved sygdom eller ulykkestilfælde skal der 
kunne fremvises lægeattest. Ved andre hændelser kræves der attest fra 
forsikringsselskab, politimyndighed eller lignende.  

 
Skadesanmeldelse sendes til:  
Stena Line Travel Group  
Færgehavnsvej 10  
9900 Frederikshavn 
Telefon: 70 23 14 10 

 
7. UDBETALING 
Refundering sker normalt inden for 10 arbejdsdage, efter att STG har 
modtaget godkendt attest.  

 
8. FORTYDELSE 
For forsikringer, der dækker i mere end én måned, har 
forsikringstageren fortrydelsesret på følgende vilkår: 
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har 
indgået aftalen om forsikring. Du har efter forsikringsaftaleloven krav på 
at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og 
forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har læst 
forsikringsbetingelserne. Hvis du f.eks. indgår aftalen om forsikring 
mandag den 1. og også har fået forsikringsbetingelserne på det 
tidspunkt, har du frist til og med mandag den 15. Har du først modtaget 
forsikringsbetingelserne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og 
med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, 
søndag, grundlovsdag, den 5. juni, juleaftensdag, den 24. december 
eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til følgende 
hverdag. Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Solid 
Insurance om, at du har fortrudt aftalen. Underretter du Solid pr. post, 
er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil 
sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet 
anbefalet og opbevare kvitteringen.  
 
Underretning om, at du har fortrudt aftalen gives til: 
Stena Line Travel Group AB 
Kungsgatan 6 
252 21 Helsingborg  
Sverige 
 
9. FORÆLDELSE 
Forsikringstageren mister sin ret til at gøre krav på erstatning, hvis kravet 
ikke fremsættes mod Solid Insurance inden tre år efter, at 
forsikringstageren fik eller burde have fået kendskab til, at 
forsikringstageren havde et krav, og under alle omstændigheder senest 
10 år efter kravets forfaldstid. 
 
10. FORCE MAJEURE  
Forsikringen dækker ikke skader, som skyldes atomkernereaktion eller 
krig, krigslignende tilstande, borgerkrig, revolution, oprør eller 
foranstaltning truffet af magthaver, der på ubehørig vis har taget 
magten, eller ødelæggelse ved myndigheds indgriben. Forsikringen 
dækker heller ikke skader, som skyldes en myndigheds handlinger. 
 
11. DOBBELFORSIKRING 
Hvis den forsikrede risiko er dækket af en anden forsikring kan den 
forsikrede vælge hvilket forsikringsselskab den forsikrede vil rejse krav 
om erstatning mod. Dog kan den samlede erstatning ikke overstige 
skaden. I det omfang der udbetales erstatning, overtager Solid 
Insurance retten til at kræve erstatning fra den der er ansvarlig for 
skaden eller fra anden forsikring. 
 
12. LOVVALG 
Forsikringsaftalen skal være underlagt dansk ret.  
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13. HVIS IKKE VI KAN BLIVE ENIGE 
Hvis du ikke er tilfreds med en beslutning eller andre spørgsmål 
vedrørende vores produkter og serviceydelser, beder vi dig om at 
kontakte os. Vi mener at det er meget vigtigt at høre din mening og 
følge op på spørgsmål, som du er utilfreds med. Vi er naturligvis parat 
til at genoverveje en beslutning, hvis f.eks. forudsætninger har ændret 
sig, eller vi har misforstået hinanden.  
 
Send en skriftlig klage til Solid Insurance, Att. Klagomålsansvarig,  
Box 220 68, 250 22 Helsingborg, Sverige eller via e-post til: 
klagomal@solidab.se, så behandler vi sagen. Hvis du stadig ikke er 
tilfreds, har du mulighed for at appellere afgørelsen till Solid Insurance 
nævn.  
 
Kan du ikke acceptere vores beslutning, har du desuden mulighed for at 
anke sagen via følgende institutioner: 
 
− Ankenævnet for Forsikring 
Du kan klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageformular fås hos Solid 
Insurance, hos Forbrugerrådet eller i Ankenævnets sekretariat. Du skal 
betale et mindre gebyr for at få klagen behandlet i Ankenævnet.  

Ankenævnet for Forsikring, Anke Heegårdsgade 2, 1572 København V 
Tlf. +45 33 15 89 00. 

− Domstolsprøvning 
Den forsikrede kan i de fleste tilfælde også få sin klage prøvet ved 
domstolene. 
 
14. FORSIKRINGSGIVER 
Solid Försäkringsaktiebolag (publ.), Box 22151, S-250 23 Helsingborg, 
Sverige 
Svensk selskabsregistreringsnummer: 516401-8482 
Kundeservice: 33 32 43 99   
E-post: info@solidab.dk  
Hjemmeside: www.solidinsurance.dk 
 
Solid Insurance er under tilsyn fra finansinspektionen i Sverige. 
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige,  
tlf. 0046 87878000, www.fi.se, e-mail: finansinspektionen@fi.se. 
 
Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med Solid markedsføring i 
Danmark: 
Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, 
www.forbrugerombudsmanden.dk, tlf. 41715151, e-mail: 
forbrugerombudsmanden@forbrugerombudsmanden.dk. 
 

 


