
Forsikringen gælder for dig og for 
den flybillet, som findes på samme 
bestillingsbekræftelse/kvittering, som 
præmien for denne forsikring. 

KONKURSFORSIKRING
At yde erstatning hvis det flyselskab, du har bestilt din rejse gennem, går konkurs, og din 
afgang bliver aflyst. Beskytter både før din planlagte afgang, og mens du er på rejse..

Om forsikringen
For at være omfattet af forsikringen skal du være stadigvarande bosatt 
i Norden i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder op til 
tidspunktet for tegning af forsikringen.

Forsikringen gælder for det beløb, som du har betalt for din flybillet 
hos et flyselskab, som går konkurs, og derfor aflyser sine afgange.
Forsikringen erstatter de flybilletomkostninger, som opstår ved en evt. 
flyselskabskonkurs. 

Dobbeltforsikring
Det bemærkes, at du allerede kan være dækket af en anden forsikring 
(f.eks. en familieforsikring) for de samme typer skader, som er om
fattet af denne forsikring.

Aflyst afgang
Forsikringen yder erstatning for flybilletter med afrejse fra Norden ved 
aflyst afgang på grund af konkurs. Forsikringen yder erstatning for 
såvel private som erhvervsmæssige rejser. 

Aflyst hjemrejse
Har du allerede påbegyndt rejsen, når konkursen indtræffer, ydes der 
erstatning med den oprindelige billets pris for returrejsen til Norden. 
Der ydes kun erstatning for den flystrækning/flybillet, som er blevet 
ramt af konkursen. 

Forsikringsperiode
Forsikringen træder i kraft i forbindelse med køb af flybillet, når den 
optræder på samme bestillingsbekræftelse/kvittering, som den købte 
rejse. Forsikringen ophører med at gælde ved hjemkomst fra den 
flyrejse, som er angivet på samme bestillingsbekræftelse/kvittering 
som forsikringspræmien. 

Fornyelse af forsikringen
Forsikringen kan ikke fornys. Disse vilkår og prisen kan ændres til en
hver tid af Solid Försäkring indtil forsikringsaftale er indgået. Vilkår mv. 
er på dansk og du kan kommunikere med Solid Försäkring på dansk.

Erstatning
Forsikringen giver erstatning for det beløb, som du har betalt for 
den konkursramte flybillet. Det maksimale erstatningsbeløb er 
30.000 DKK. Der ydes ingen erstatning, hvis erstatningen for rejsen 
udgør mindre end 1.500 DKK per person. Ret til erstatning indtræder, 
når du har givet Solid Försäkring de oplysninger, der fremgår af afsnit
tet ”Skadesanmeldelse”. 

Forudsætninger for at forsikringen gælder:
• Forsikringen skal tegnes i forbindelse med køb af flybillet og skal 

være noteret på samme bestillingsbekræftelse/kvittering, som den 
købte flybillet

• Forsikringen skal være tegnet og betalt 24 timer før rejsens plan
lagte afgang.

Forsikringen gælder ikke:
• Betaling/delbetaling af flybillet, som foretages før forsikrings

præmien er betalt. 

• Rejsearrangementer aflyst på grund af konkurs, som er omfattet af 
Rejsegarantifonden eller tilsvarende, eller på grund af myndigheds
beslutning.

• Flyselskabskonkurs hvor flyselskabet, da forsikringen blev købt, var 
under rekonstruktion, var registreret under ”Chapter 11”, eller i 
øvrigt var insolvent, erklæret konkurs eller tilsvarende.

• For andre omkostninger end til flybilletten. 

Selvrisiko
Forsikringen gælder med en selvrisiko på 200 DKK per person.

Præmie og skadesforsikringsafgift
Forsikringens pris fremgår i forbindelse med bookningen og er inklusiv 
skadesforsikringsafgift, der udgør 1,1 % af forsikringsgebyret. Afgiften 
berigtiges efter lov om skadesforsikringsafgift. Forsikringen skal være 
tegnet og betalt mindst 24 timer før rejsens planlagte afgang.

Skadesanmeldelse
I tilfælde af skade skal du så hurtigt som muligt fremsende dit 
erstatnings krav til Solid Försäkring. 

Skadesanmeldelsen skal være vedlagt følgende:
• Dokument som viser, hvornår flybilletten er bestilt og til hvilken 

pris.

• Oplysninger om på hvilken måde flybilletten er betalt.

• Om nødvendigt oplysninger om hvilket bank eller kreditkort, der 
er anvendt.

Hvis der er en anden forsikring, som dækker den samme skade, skal 
oplysning om denne være medtaget i skadesanmeldelsen.

Skadesanmeldelsen skal indsendes til:
Solid Försäkring 
Box 22151, 250 23 Helsingborg, Sverige 
Telefon:  +45 33 32 43 99   
Email: reseskador@solidab.se 
Hjemmeside: www.solidab.com

Svensk lov om personoplysninger (PUL)
Solid Försäkring behandler kundens personlige data i overens
stemmelse med gældende svensk lov om personoplysninger. Kunden 
giver tilladelse til, at Solid Försäkring må behandle, supplere og 
opdatere sine kundedatabaser med den type personlige oplysninger, 
som er en forudsætning for effektiv og god kunde og database
pleje, som f.eks. korrekte navne og adresseoplysninger til brevpost, 
telekommunika tion og email. Ansvarlig for personoplysningerne er 
Solid Försäkringsaktiebolag, org.nr. 5164018482. Oplysningerne vil 
blive anvendt til at opfylde Solid Försäkrings forpligtelser over for 
kunden, udarbejde forsikringsstatistik, til produktudvikling samt til 
markedsføring. 
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Oplysninger om kunden kan blive udleveret til Solid Försäkrings 
repræsentanter og andre seriøse samarbejdspartnere til markeds
føringsformål. Solid Försäkring kan i henhold til loven blive tvunget 
til at udlevere personoplysninger til myndighederne. Kunden har 
ret til at modsætte sig, at hans eller hendes oplysninger anvendes 
til markeds føringsformål, hvorefter Solid Försäkring påtager sig 
at indføre en såkaldt reklamespærring. Anmeldelse om reklame
spærring foretages til kundeservice på telefon +46 (0)771 113 113 
eller til kunder@solidab.se. Kunden har ret til på egen begæring en 
gang om året gratis at få oplyst, hvilke personoplysninger der er re
gistreret hos Solid Försäkring om vedkommende. En sådan begæring 
indsendes skriftligt til Solid Försäkring på nedenstående adresse. 
Hvis op lysninger skulle vise sig at være fejlagtige, ufuldstændige eller 
på anden vis irrelevante, har Solid Försäkring pligt til at foretage de 
fornødne rettelser.

I tilfælde af uenighed mellem parterne
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 
Försäkring, så behandler vi sagen.

Solid Försäkringar
Box 22068, SE250 22 Helsingborg, Sverige

Kan du ikke acceptere vores beslutning, har du desuden mulighed for 
at anke sagen via følgende institutioner:

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

Du kan klage til Datainspektionen over Solid Försäkrings behandling af 
dine personoplysninger. Datainspektionen stiller normalt som beting
else, at du forinden klagen til Datainspektionen har klaget direkte til 
Solid Försäkring, men ellers er der ikke andre krav. Det er gratis at 
klage til Datainspektionen. 

Datainspektionen
Box 8114, SE104 20 Stockholm, Sverige 
Tlf. +46 (0)8 657 61 00 

Retssager
Tvister vedrørende disse forsikringsbetingelser og forsikringen skal 
afgøres efter dansk ret. Forsikringsbetingelserne og andre dokumenter 
er på dansk.

Om Solid Försäkring
Solid Försäkringsaktiebolag, org.nr. 5164018482, er et forsikrings
selskab, som har været aktivt i Sverige siden 1993.  
I Sverige har Solid Försäkring i dag 3 millioner kunder. Solid Försäkring 
har sit hovedkontor i Helsingborg, er underlagt det svenske finanstilsyn 
og har tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed for en række forskel
lige typer forsikringer.

Har du spørgsmål
Gennemlæs din vedlagte forsikringspolice, kontrollér at alting er 
 korrekt, og kontakt os med eventuelle rettelser. Kontrollér især at 
betalingsvilkårene stemmer overens med dine ønsker, og kontakt 
eventuelt vores kundeservice på tlf. +46 (0)771 113 113, hvis du har 
spørgsmål. 

Ophør
Forsikringen kan opsiges til udgangen af en kalendermåned af Forsik
ringsgiveren. Forsikringstageren kan til enhver tid opsige Forsikring, 
men skal dog betale til og med førstkommende betalingsdag.

Opsiges Forsikringen inden aftaletidens ophør finder Forsikringsaftale
lovens regler om tilbagebetaling af præmie anvendelse.

Fortrydelsesret
For forsikringer, der dækker i mere end én måned, har forsikrings
tageren fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen 
regnes fra indgåelse af forsikringsaftalen. Du har efter forsikrings
aftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydel
sesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før 
du har modtaget disse forsikringsbetingelser. Hvis fristen udløber 
på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, den 5. juni, jule
aftensdag, den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. decem
ber, kan du vente til følgende hverdag. Inden fortrydelsesfristens 
udløb skal du underrette Solid Försäkring (Solid Försäkring, Box 
22151, SE250 23 Helsingborg, Sverige) om, at du har fortrudt afta
len. Underretter du Solid Försäkring pr. post, er det til strækkeligt, 
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 anbe
falet og opbevare kvitteringen.
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