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Tämä on lyhyt kuvaus vakuutuksesta. Vakuutuksen tarkemmat tiedot löydät ennakko- ja jälkikäteistiedoista, sekä 

täydellisistä vakuutusehdoista. Asiakaspalvelumme voi myös lähettää dokumentit pyynnöstäsi. 

 

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 
Vakuutus kattaa vakuutuksen kohteena olevassa tuotteessasi ilmenneet toimintavirheet sekä ulkoisista tekijöistä 

tuotteelle aiheutuneet yllättävät ja ennakoimattomat vahingot. 

 

 Mitä vakuutus kattaa? 

 Vahinko 

Vakuutus kattaa vakuutetuissa tuotteissa ilmenneet 

toimintavirheet, mikäli näitä ei voida korvata 

tuotetakuuseen tai myyjän vastuuseen perustuen. Lisäksi 

vakuutus korvaa ulkoisista tekijöistä aiheutuneet yllättävät 

ja ennakoimattomat vahingot. 

 

 Mitä vakuutus ei kata? 

 Varkautta tai tuotteen katoamista 

 

 Onko vakuutusturvalle mitään 

rajoitteita? 

 Matkapuhelinten omavastuu on vahingon 

sattuessa 

omavastuuosuutta. 

 Pienempiä tuotteeseen kohdistuvia vahinkoja, 

jotka eivät vaikuta tuotteen käytettävyyteen 

 

 

  Missä vakuutusturva on voimassa? 

 Tuotteesi on vakuutettu kaikkialla maailmassa 

 

  Mitkä ovat velvoitteeni? 

 Korvauksen maksaminen edellyttää, että vakuutettu on hoitanut ja valvonut omaisuuttaan tavanomaisella huolellisuudella 

 

    Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

Vakuutusmaksu riippuu tuotteesta, jonka haluat vakuuttaa. Saat tietoa juuri sinun tuotteesi vakuutusmaksusta ennen kuin teet  

ostoksen kassalla 

 

  Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 

Vakuutusaika ilmenee vakuutuskirjasta ja vakuutus on voimassa vakuutusajan viimeiseen päivään asti. Vakuutuksen voimassaolo 

päättyy vakuutuskauden jälkeen ilman irtisanomista. 

 

  Miten irtisanon sopimuksen? 

Voit irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa vakuutuksen voimassaoloaikana ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme 

 

CDON Vakuutus       
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja 
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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? 
Denna försäkring ger dig extra trygghet om något skulle hända med din nya produkt. Du får t.ex. ersättning för 

funktionsfel som inte täcks av garanti eller reklamationsrätt. Du får ersättning för otursskador som beror på en 

plötslig och oförutsedd yttre händelse t ex tappskador, vatten- eller fuktskador.  

 Vad ingår i försäkringen? 

 Vahinko 

Om din produkt skadas genom någon av nedan händelse 

så täcker försäkringen reparation alternativt ny produkt 

upp till ditt försäkringsvärde. 

- Åsknedslag 

- Otursskador som t ex tapp- eller fuktskador 

- Funktionsfel som inte omfattas av garanti eller 

reklamationsrätt 

 

 Vad ingår inte i försäkringen? 

 Förlust/stöld av produkten  
 

 Finns det några begränsningar 

av vad försäkringen täcker? 

 Självrisk vid skada av mobiltelefon är . Övriga 

produkter är utan självrisk 

 Skador av mindre art som inte påverkar försäkrad 

produkts användbarhet, t.ex. repor  

 

  Var gäller försäkringen? 

 Din produkt är försäkrad i hela världen 

 

  Vilka är mina skyldigheter? 

 Följ alltid våra aktsamhetskrav. Om du inte har följt våra aktsamhetskrav kan du få mindre eller ingen ersättning alls om något 

händer, beroende på hur din oaktsamhet har påverkat skadan. Alla aktsamhetskrav finns i försäkringens villkor.  

 

    När och hur ska jag betala? 

Premien betalas i samband med köpet av produkten 

 

  När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringsperioden framgår av ditt försäkringsbevis. Vid försäkringstidens slut upphör försäkringen att gälla 

 

  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. 

CDON Försäkring       
Faktablad för försäkringsprodukt 

Företag: Solid Försäkringsaktiebolag, Suomen sivuliike, Suomi Produkt: Produktförsäkring 

Solid Försäkringsaktiebolag Filial i Finland, P.O. Box 10390, 00002 Helsingfors. Solid Försäkringsaktiebolag Filial i Finland (y-tunnus 1714344-
6) är en filial till Solid Försäkringsaktiebolag (org.nr. 516401-8482). Besöksadress: Landskronavägen 23, SE-252 32 Helsingborg. Postadress: 
Box 22068, SE-250 22 Helsingborg. Försäkringsgivaren står under svenska Finansinspektionens tillsyn och äger rätt att bedriva 
försäkringsverksamhet. Institutionsnummer (Sverige): 22090. 
 



•  
 

                                 Solid Försäkringsaktiebolag, Suomen sivuliike, P.O. Box 10390, 00002 Helsinki  

                             09 278 48 04 | vakuutus@solidab.se | solidinsurance.fi | y-tunnus 1714344-6 

TUOTEKUVAUS, CDON 
 

Tuotekuvaus sisältää tietoja, jotka vakuutuksen ottajalle on lakisääteisesti annettava ennen vakuutuksen ostamista. On 
tärkeää, että perehdyt tietoihin. Huomaa, että tuotekuvauksessa annetaan vain yleiskuva vakuutuksesta, ja että se ei korvaa 
täydellisiä vakuutusehtoja. 

 

YLEISTÄ VAKUUTUKSESTA 
Vakuutus kattaa vakuutuksen kohteena olevassa tuotteessasi 
ilmenneet toimintavirheet sekä ulkoisista tekijöistä tuotteelle 
aiheutuneet yllättävät ja ennakoimattomat vahingot. 
 
Joihinkin kotivakuutuksiin voi sisältyä tietty tuoteturva. 
Vakuutustarvetta arvioitaessa on otettava huomioon myös 
tällaisen vakuutuksen kattavuus ja omavastuu. 
 

KENEN HYVÄKSI VAKUUTUS ON VOIMASSA 
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitun henkilön hyväksi 
ja vakuutetun tuotteen myöhemmin laillisesti hankkineen henkilön 
hyväksi vakuutusehdoissa tarkemmin ilmenevällä tavalla. Vakuutus 
voidaan ainoastaan myöntää Suomen väestörekisteriin 
rekisteröidylle tai Suomessa vakituisesti asuvalle yksityishenkilölle. 
 

MITÄ VAKUUTUS KATTAA 
Vakuutus kattaa vakuutetussa tuotteessasi ilmenneet 
toimintavirheet, mikäli niitä ei voida korvata tuotetakuuseen tai 
myyjän vastuuseen perustuen. Lisäksi vakuutus korvaa ulkoisista 
tekijöistä tuotteelle aiheutuneet yllättävät ja ennakoimattomat 
vahingot.  
 
Vakuutuksesta korvataan korjauskustannukset aina tavaran 
vahinkohetken jälleenhankinta-arvoon asti, kuitenkin enintään 
vakuutetun tavaran vakuutuskirjasta ilmenevään vakuutusarvoon 
asti. Jos korjaamista ei voida tehdä tällaisella kustannuksella, 
voidaan korjaamisen sijasta antaa jälleenmyyjän valikoimista 
vastaava tavara korvaukseksi, kuitenkin enintään vakuutusarvoon 
saakka. Solidilla on oikeus päättää korjataanko vahingoittunut 
tavara tai korvataanko se vastaavalla tavaralla sekä valita vastaava 
tavara. 
 

MITÄ VAKUUTUS EI KORVAA, ESIMERKKEJÄ 
Vakuutus ei korvaa: 

− varkautta tai tuotteen katoamista 
− vakuutetun tuotteen aiheuttamia vahinkoja 

− pienempiä tuotteeseen kohdistuvia vahinkoja, jotka eivät 
vaikuta tuotteen käytettävyyteen 

− vahinkoja vakuutettuun tuotteeseen jälkeenpäin asennetuissa 
komponenteissa 

− tuotteen puutteellisesta tai virheellisestä asennuksesta 
johtuneita vahinkoja 

− vahinkoja, jotka koostuvat yksittäisten pikseleiden 
toimimattomuudesta toimittajan ohjeiden puitteissa 

− niin sanotuista tietokoneviruksista aiheutuneita tai 
ohjelmistoihin liittyviä vahinkoja 

− käyttötarvikkeita (esim. akut, patruunat, lamput, filtterit, filmit 
yms.) 

− tuotteen huollosta, tarkastuksesta tai puhdistuksesta 
aiheutuneita kustannuksia elleivät nämä liity korvattavaan 
vahinkoon 

− kovalevylle, sisäiseen muistiin, muistikortille tai vastaaville 
tallentunutta informaatiota 

− vahinkoja tuotteelle, joka on ollut sellaisen manipuloidun 
ohjelmiston kohteena, jota ei ole saatu tuotteen valmistajalta 
(ts. jailbreak) 

− toimintavirheet, jotka voidaan korvata tuotetakuuseen tai 
myyjän vastuuseen perustuen 

 
Korvauksen maksaminen edellyttää, että vakuutettu on hoitanut ja 
valvonut omaisuuttaan tavanomaisella huolellisuudella. Mikäli hoito 

tai valvonta on ollut huolimatonta, korvausta voidaan alentaa tai se 
voidaan evätä kokonaan. Tuotetta ei saa esimerkiksi käyttää 
ympäristössä, jossa on ilmeinen vahinkoriski. Tuotetta tulee aina 
säilyttää turvallisella tavalla. Valmistajan käyttöohjeita, mahdollisia 
hoito-ohjeita sekä suosituksia tulee noudattaa. 
 
Jos vahingoittunut tavara korjataan ilman että vahingosta on 
ilmoitettu vakuutusehtojen mukaisesti tai korjataan muun kuin 
Solidin osoittaman korjaamon toimesta, korvausta voidaan 
pienentää tai se voidaan evätä kokonaan. 
 
Vakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut 
vakuutusehdoissa tarkemmin määritellystä ylivoimaisesta esteestä 
(force majeure). Täydelliset korvausrajoitukset ovat 
vakuutusehdoissa. 
 
Käteiskorvausta ei makseta. 
 

VAKUUTUSAIKA 
Vakuutusaika käy ilmi vakuutuskirjasta. 
 

OMAVASTUU 

tuotteisiin ei kuulu omavastuuosuutta. 
 

VAKUUTUSMAKSU 
Vakuutusmaksu riippuu tuotteesta, jonka haluat vakuuttaa. Saat 
tietoa juuri sinun tuotteesi vakuutusmaksusta ennen kuin teet 
ostoksen kassalla. 
 

VAHINKOILMOITUS 
Korvausvaatimus on esitettävä mahdollisimman pian sille 
vakuutetun tavaran jälleenmyyjälle, jolta vakuutettu on ostanut 
tavaran. Korvausta vaatiessaan vakuutetun on toimitettava 
Solidille kaikki asiakirjat, jotka Solid kulloinkin katsoo 
tarvitsevansa voidakseen arvioida, onko vakuutettu oikeutettu 
korvaukseen. Vakuutetun tulee myös antaa Solidille valtakirja 
niiden tietojen hakemiseksi, joita Solid katsoo kulloinkin 
tarvitsevansa.  
 
Vahinkohakemukseen tulee liittää: 
− takuutodistus/vakuutuskirja 

− rikosilmoitus, mikäli kyseessä on varkaus tai katoaminen 

− muut asiakirjat, joita tarvitaan vahingon arvioimiseen 
 
Jos vakuutettu on oikeutettu saamaan vahingosta korvausta 
myös muusta vakuutuksesta, se tulee ilmoittaa 
vahinkoilmoituksessa.  
 

VAKUUTUSEHDOT 
Täydelliset vakuutusehdot saat tarvittaessa soittamalla Solid 
Insurancen asiakaspalvelun numeroon: 09 278 48 04 tai lähettämällä 
sähköpostiviestin osoitteeseen: vakuutus@solidab.se 
 

IRTISANOMINEN 
Sinulla on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana. 
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanomisoikeutta ei 
kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on 
alle 30 päivää. Solid Insurance on oikeutettu veloittamaan 
vakuutusmaksun ajalta, jonka vakuutus oli voimassa. 
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 
Solid Insurance toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelyssä. 
 
Henkilötietoja käsitellään lähinnä vakuutussopimusten 
valmistelussa, hallinnoinnissa ja täytäntöönpanossa mutta myös 
muiden oikeudellisten velvoitteiden johdosta sekä Solid Insurancen 
oikeudellisten etujen mukaisesti, kuten markkinointitarkoituksiin. 
 
Huomautamme, että henkilötietojasi voidaan käyttää profilointiin 
asiakas- ja markkina-analyysien yhteydessä. 
 
Voit lukea lisää henkilötietojesi käsittelystä: 
www.solidab.se/Henkilotiedot_Personuppgifter. Täältä saat myös 
lisätietoja oikeuksistasi, kuten mahdollisuudesta saada rekisteriote, 
pyytää oikaisua, tietojen poistamista ja käsittelyn rajoittamista tai 
oikeudestasi vastustaa käsittelyä taikka pyytää tietojen siirtämistä. 
Voit ilmoittaa Solid Insurancelle, jos haluat kieltää henkilötietojesi 
käytön suoramarkkinointitarkoituksiin. Ilmoitus tästä tehdään Solid 
Insurancen asiakaspalveluun puh: 09 278 48 04 tai: vakuutus-
@solidab.se    
 

Erimielisyydet 
Mikäli olet tyytymätön Solidin Insurance tekemään päätökseen tai 
muihin Solidin tuotteisiin tai palveluihin liittyviin kysymyksiin, 
kehotamme sinua ottamaan meihin yhteyttä. Mielestämme on 
ensisijaisen tärkeää kuulla mielipiteitäsi ja ryhtyä toimenpiteisiin 
mahdollisen tyytymättömyyden johdosta. Solid on valmis 
harkitsemaan päätöstä uudelleen, jos esimerkiksi 
korvausedellytyksissä on tapahtunut muutoksia tai jos osapuolet 
ovat ymmärtäneet toisensa väärin.  
Vakuutettua pyydetään näissä tapauksissa lähettämään alla 
mainittuun osoitteen kirjallinen valitus Solidille, joka ottaa asian 
käsittelyyn. Solidin Muutoksenhakulautakunta voi käsitellä asian.  
 
Solidin yhteystiedot ovat: 
Solid Försäkringsaktiebolag 
Klagomålsansvarig 
Box 22068 
SE-250 22 Helsingborg 
 
Vakuutettu voi myös viedä asian seuraavien ulkopuolisten tahojen 
käsiteltäväksi: 
 
Kuluttajariitalautakunta 
Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin, 
joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisissä erimielisyyksissä. Lautakunnan yhteystiedot ovat: 
 
Hämeentie 3  
PL 306 
00531 Helsinki  
Puh: 029 566 5200  
Sähköposti: kril@oikeus.fi  
www.kuluttajariita.fi 
 
Tuomioistuinkäsittely 
Vakuutusriita voidaan myös saattaa yleisen tuomioistuimen 
käsiteltäväksi, ensi asteena siihen käräjäoikeuteen, jossa 
asianosaisella on Suomessa kotipaikka tai Helsingin käräjäoikeuteen. 

 
VAKUUTUKSENANTAJA 
Solid Försäkringsaktiebolag, Suomen sivuliike 
Y-tunnus 1714344-6 
P.O. Box 10390 
00002 Helsinki 
 
Asiakaspalvelu: 09 278 48 04 
E-posti: vakuutus@solidab.se 
Kotisivu: www.solidinsurance.fi 

 
Solid Försäkringsaktiebolag Suomen sivuliike (y-tunnus 1714344-6) 
on Solid Försäkringsbolag (org nr. 516401-8482) sivuliike. 

Käyntiosoite: Landskronavägen 23, SE-252 32 Helsingborg, Ruotsi.  
Postiosoite: Box 22068, SE-250 22 Helsingborg, Ruotsi. 
Puh: 09 278 48 04, e-posti: vakuutus@solidab.se  
 
Vakuutuksenantaja on Ruotsin Finanssivalvonnan 
(Finansinspektionen) alainen ja sillä on oikeus harjoittaa 
vakuutustoimintaa. 
 
Finansinspektionen 
Box 7821  
SE-103 97 Stockholm 
Puh: +46 (0)8 787 80 00  
E-posti: finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 
 

Toimintaa valvoo myös Suomen  
Finanssivalvonta: 
PL103, 00101 Helsinki 
Puh: 010 831 51 
E-posti: kirjaamo@finanssivalvonta.fi 
www.finanssivalvonta.fi 
 

KYSYMYKSIÄ? 
Ole yhteydessä asiakaspalveluumme: 09 278 48 04 (ma pe 08.00
18.00) tai sähköpostilla: vakuutus@solidab.se 
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ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGEN 
Försäkringen täcker funktionsfel i den försäkrade produkten och 
skador till följd av plötslig och oförutsedd händelse orsakad av yttre 
påverkan. 
 
Vissa hemförsäkringar kan innehålla produktförsäkringsskydd i 
någon utsträckning. Ta i beaktande dylika försäkringars 
omfattning och självrisk då du avgör ditt försäkringsbehov. 
 

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR 
Försäkringen gäller till förmån för den försäkrade som står 
angiven på försäkringsbrevet och den som senare lagligt förvärvar 
den försäkrade produkten enligt vad som närmare framgår av 
försäkringsvillkoren. Försäkringen kan endast tecknas av 
folkbokförd eller i Finland stadigvarande bosatt privatperson. 
 

VAD ERSÄTTER FÖRSÄKRINGEN 
Försäkringen täcker funktionsfel på den försäkrade produkten i den 
mån felen inte kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av 
säljarens felansvar. Försäkringen omfattar dessutom skador på 
produkten till följd av plötslig och oförutsedd händelse orsakad av 
yttre påverkan. 
 
Försäkringen ersätter reparationskostnader upp till produktens 
återanskaffningsvärde vid skadetillfället, dock maximalt upp till det 
försäkringsvärde som framgår av försäkringsbrevet. Om reparation 
inte kan utföras till denna kostnad kan istället motsvarande objekt 
ur återförsäljarens sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt 
upp till ursprungligt försäkringsvärde. Solid har rätt att avgöra om 
den skadade produkten ska repareras eller ersättas med en 
motsvarande produkt, samt att utse den motsvarande produkten. 
 

EXEMPEL PÅ VAD FÖRSÄKRINGEN INTE 
OMFATTAR 
Försäkringen lämnar inte ersättning för: 
 

− stöld eller förlust, 

− skador orsakade av försäkrad produkt (följdskador), 
− skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts 

användbarhet, 

− skador på i försäkrad produkt i efterhand installerade 
komponenter, 

− skador till följd av bristfällig eller felaktig 
installation/montering, 

− skador som består i att bildpunkter slocknat i en utsträckning 
som ligger innanför leverantörens riktlinjer, 

− skador som beror på s.k. datavirus eller mjukvarurelaterade 
problem, 

− förbrukningsartiklar (ex batterier, lampor filter, patroner, film 
etc.), 

− kostnad för service, översyn och/eller rengöring av produkten 
om inte denna betingas av en ersättningsbar skada, 

− lagrad information på hårddisk, intern minne, minneskort, 
band eller liknande, 

− skada på vara som har utsatts för mjukvarumanipulerade 
program som inte tillhandahållits av produktens tillverkare t.ex. 

, 

− funktionsfel som kan ersättas enligt produktgaranti eller som 
omfattas av säljarens felansvar. 

 
För att ersättning ska utgå krävs det att den försäkrade uppvisat 
normal aktsamhet och uppsikt över sin egendom. Vid bristande 
aktsamhet eller uppsikt kan ersättningen sättas ned eller helt utebli. 
Exempelvis får produkten inte användas i miljö där det finns en 
uppenbar risk för skada och ska i övrigt förvaras på ett säkert sätt. 
Tillverkarens bruksanvisningar, eventuella skötselråd samt 
rekommendationer ska följas. 
 
Ifall den skadade produkten repareras utan att skadan anmälts 
enligt försäkringsvillkoren eller om annan verkstad anlitas än den 

som Solid eller återförsäljaren anvisat kan ersättningen reduceras 
eller helt utebli. 
 
Försäkringen lämnar inte ersättning för skada som orsakats av 
sådant oöverstigligt hinder som närmare beskrivs i 
försäkringsvillkoren (force majeure). De kompletta 
ersättningsbegränsningarna framgår ur försäkringsvillkoren. 
 
Kontantersättning utgår inte. 
 

FÖRSÄKRINGSTID 

Försäkringstiden framgår av försäkringsbrevet.  
 

SJÄLVRISK 

produkter gäller försäkringen utan självrisk. 
 

PREMIE 

Premien beror på vilken produkt du vill försäkra. Du får 
information om premien för just din produkt innan du genomför 
köpet i kassan. 
 

SKADEANMÄLAN 

Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada 
göras till återförsäljaren där försäkrad produkt inköpts. Vid 
anspråk på ersättning ska den försäkrade tillhandahålla Solid de 
handlingar Solid vid varje tid anser sig behöva för att kunna 
bedöma rätten till ersättning. Den försäkrade ska också ge Solid 
fullmakt att inhämta uppgifter som Solid vid varje tid anser sig 
behöva inhämta.  
 
Till skadeanmälan ska bifogas:  
− garantibevis/försäkringsbrev, 

− polisanmälan, vid stöld eller förlust, 

− andra handlingar som behövs för bedömningen av skadan 
 
Finns det någon annan försäkring som gäller för samma skada, 
måste uppgift om denna finnas med i skadeanmälan. 
 

FULLSTÄNDIGA VILLKOR 
För fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig att ringa Solid Insurance 
kundservice på telefon: 09 278 48 04 eller mejla till: 
vakuutus@solidab.se 
 
Förköpsinfo och försäkringsvillkor finns tillgängliga från Solid på 
finska och svenska. Solid kommunicerar med försäkringstagaren 
under försäkringstiden på finska eller svenska. 
 

UPPSÄGNING 
Du har rätt att säga upp försäkringen under förutsättning att det är 
mer än 30 dagar kvar av försäkringsperioden. Uppsägningen bör 
göras skriftligt. Solid Insurance har rätt att behålla premie för den 
tid försäkringen varit giltig. 
 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Solid Försäkringsaktiebolag (Solid Insurance) är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.  
Personuppgifterna behandlas främst för att förbereda, administrera 
och fullgöra försäkringsavtal, men också för att uppfylla rättsliga 
förpliktelser och för Solid Insurances berättigade intressen såsom 
marknadsföringsändamål.  
 
Du uppmärksammas på att dina personuppgifter även kan 
användas för profilering i syfte att vidta kund- och 
marknadsanalyser. 
 
Du kan läsa mer om vår behandling av dina uppgifter på: 
www.solidab.se/Henkilotiedot_Personuppgifter. Där finns 
tilläggsuppgifter om dina rättigheter såsom din rätt att få 
registerutdrag, begära rättelse, radering och begränsning av 

http://www.solidab.se/Henkilotiedot_Personuppgifter
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behandlingen, framställa invändningar och din möjlighet att få dina 
uppgifter överförda till annan. 
 
Du kan vända dig till Solid Insurance för att motsätta dig 
behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsförings-
ändamål. Anmälan härom görs till Solid Insurance kundservice på 
telefon: 09 278 48 04 eller till: vakuutus@solidab.se 
 

OM VI INTE SKULLE KOMMER ÖVERENS 
Om du är missnöjd med ett beslut som Solid Insurance har fattat 
eller med andra frågor gällande Solids produkter och tjänster, ber vi 
dig att kontakta oss. Vi anser att det är viktigt att i första hand få 
höra din åsikt och vidta åtgärder på grund av eventuellt missnöje. 
Solid är beredd att ompröva beslutet om till exempel 
förutsättningarna för ersättning har blivit ändrade eller om parterna 
har missförstått varandra.  
 
Vi ber att den försäkrade i dessa fall skickar in ett skriftligt klagomål 
till Solid, som omprövar ärendet. Ärendet kan behandlas av Solids 
Besvärsnämnd. 
 
Kontakt: 
Solid Försäkringsaktiebolag 
Klagomålsansvarig 
Box 22068 
SE-250 22 Helsingborg 
 
Den försäkrade kan också hänskjuta ärendet till följande 
utomstående instanser för behandling: 
 
Konsumenttvistenämnden 
Konsumenttvistenämnden är ett opartiskt och oberoende organ för 
lösning av tvister, som ger rekommendationer om hur man skall 
lösa tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Nämndens 
kontaktuppgifter:  
 
Hämeentie 3 
PL 306 
00531 Helsingfors 
tel:  029 566 5200 
e-mail: kril@oikeus.fi 
www.kuluttajariita.fi 
 
Domstolsbehandling 
En försäkringstvist kan också lämnas in för behandling i en allmän 
domstol, i första hand vid den tingsrätt där vederbörande har sin 
hemort i Finland eller vid tingsrätten i Helsingfors.  
 

FÖRSÄKRINGSGIVARE 
Solid Försäkringsaktiebolag, Filialen i Finland 
Y-ID 1714344-6 
Box 10390  
00002 Helsingfors 
 
Kundservice: 09 278 48 04 
E-mail: vakuutus@solidab.se 
Hemsida: www.solidinsurance.fi 
 
Solid Försäkringsaktiebolag Filialen i Finland (y-ID 1714344-6) är 
Solid Försäkringsbolag (org. nr. 516401-8482) filial. 
Besöksadress: Landskronavägen 23, SE-252 32 Helsingborg. 
Postadress: Box 22068, SE-250 22 Helsingborg. 
Tel: 09 278 48 04, e-post: vakuutus@solidab.se  
 
Försäkringsgivaren står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige 
och har rätt att idka försäkringsverksamhet. 
 
Finansinspektionen 
Box 7821 
SE-103 97 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 787 80 00 
E-post: finansinspektionen@fi.se 
Hemsida: www.fi.se 

Verksamheten står också under tillsyn av den finska 
Finansinspektionen 
PL 103, 00101 Helsingfors 
Telefon: 010 831 51 
E-post: kirjaamo@finanssivalvonta.fi. 
Hemsida: www.finanssivalvonta.fi 
 

FRÅGOR 
Kontakta gärna vår kundservice på telefon: 09 278 48 04  
(mån fre 08.00 18.00) eller via e-post till: vakuutus@solidab.se 
 

 
 

 

mailto:vakuutus@solidab.se
mailto:kril@oikeus.fi
http://www.finanssivalvonta.fi/

