
        Evakuering 
 Vi erstatter merutgifter som direkte eller indirekte 
 står i sammenheng med krig, krigsrisiko, terror, 
 opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av 
 den offentlige ro og orden, når du er på reise.

   Alarmservice døgnet rundt 
 Ved alvorlig sykdom på utenlandsreise får du   
 hjelp hele døgnet av vår alarmsentral.   

        
        
        
        
        
        
        
        
       

Dette er en oppsummerende beskrivelse av forsikringen. Du kan lese mer i førkjøpsinformasjonen og i de fullstendige vilkårene.  
Du kan også motta dokumentene fra vår kundeservice.

Hvilken forsikring er dette? 
Enkeltreiseforsikringen er en fullverdig reiseforsikring som gjelder en reise og hvor du bare betaler for de dagene du er på reise  
– du behøver ikke annen forsikring.

Selskap: Solid Försäkringsaktiebolag NUF, Norge                                       Produkt: Reiseforsikring

Solid Försäkringsaktiebolag NUF, Postboks 1105 Sentrum, 0104 Oslo. Solid Försäkringsaktiebolag NUF (org.nr. 988 263 796) er en norsk filial av det svenske Solid Försäkringsaktiebolag (publ.)  
(org.nr. 516401-8482). Besøksadresse: Landskronavägen 23, SE-252 32 Helsingborg. Postadresse: Box 22068, SE-250 22 Helsingborg. Solid Försäkringsaktiebolag NUF er underlagt tilsyn fra den  
svenske Finansinspektionen. Institusjonsnummer (Sverige) 22090.

Hva dekker forsikringen?
 Forsinket ankomst 
 Hvis du kommer for sent til forhåndsbetalt  
 transport, erstatter vi nødvendige og   
 dokumenterte reiseutgifter for å innhente den  
 planlagte reiseruten.

   Flyforsinkelse 
 Når flyet du reiser med lander for sent utbetaler  
 vi ved mer enn 8 timers forsinkelse.

   Forsinket bagasje 
 Når innsjekket bagasje ankommer minst 4 timer 
 forsinket til reisemålet.

   Reisegods 
 Gir erstatning ved tyveri, ran, innbrudd,   
 skadeverk, naturskade og transportskade/tap  
 (når reisegods er sendt som innsjekket bagasje)  
 av den forsikredes reisegods under reisen.

   Sykdom eller ulykke på reisen 
 Omfatter medisinsk behandling som oppstår 
 under din reise og som skyldes at du blir akutt 
 syk, blir skadet i en ulykke eller dør. For alle  
 moment, se førkjøpsinformasjon.

   Ansvarsforsikring 
 Forsikringen omfatter ditt rettslige erstatnings- 
 ansvar for skade du har voldt i egenskap av  
 privatperson etter gjeldende rett i det enkelte  
 land. Gjelder på reiser utenfor Norden.

   Rettshjelp 
 Utgifter til advokathjelp/juridisk bistand. Gjelder  
 på reiser utenfor Norden.

Hva dekker forsikringen ikke?
 Sykdom eller lidelse som er kjent før avreise og når  
 reisens hensikt er konsultasjon, undersøkelse,   
 behandling og/eller operasjon.

   Pleie, behandling, reise eller andre kostnader som  
 skyldes at et pleiebehov forelå da reisen ble   
 påbegynt eller pleiekostnader, reisekostnader eller  
 andre kostnader som skylles en eksisterende   
 medisinsk tilstand som du har hatt symptomer for,  
 gått til behandling for (mer enn vanlig    
 rutinekontroll) eller har endret medisinering/  
 behandling for senere enn 6 måneder før  
 forsikringen begynte å gjelde.

Enkeltreiseforsikring
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet

Er det noen begrensninger i 
dekningen?
 Forsikringen ikke gjelder ved reiser til land eller 
 områder som Utenriksdepartementet eller Verdens  
 helseorganisasjon (WHO) fraråder å reise til.

  Forsikringen kan ikke tegnes etter at den   
 forsikrede har påbegynt reisen.

PBNONRF01

Hvor gjelder forsikringen?
      Forsikringens geografiske gyldighetsområde framgår av forsikringsbeviset eller bestillingsbekreftelsen. Tenk på at 

forsikringen ikke gjelder ved reiser til land eller områder som Utenriksdepartementet eller Verdens helseorganisasjon 
(WHO) fraråder å reise til.



Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan når som helst i forsikringsperioden kontakte vår kundeservice og avslutte forsikringen hvis du ikke lenger vil ha 
den eller hvis forsikringsbehovet har opphørt.

PBNONRF01

Hvilke forpliktelser har jeg?
 − Ved alvorlig ulykkes- eller sykdomstilfelle utenlands, samt ellers når det foreligger behov for umiddelbar hjelp, skal 

Solid Insurance alarmsentral kontaktes.

 − For at erstatning skal utbetales kreves det at du har oppvist normal aktsomhet. Den forsikrede skal besørge at 
reisegods til enhver tid er underlagt forsvarlig tilsyn eller er forsvarlig avlåst og sikret.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen tegnes og betales før avreise. 

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder på reise og er begrenset til den perioden og det området som framgår av forsikringsbeviset. En 
reise starter når du forlater den bostedsadressen i Norge som forsikringen er registrert på, og til du er tilbake på samme 
adresse. Forsikringen må være gyldig før reisen starter.



•  
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FØRKJØPSINFORMASJON ENKELTREISEFORSIKRING 
          

Dette er informasjon som forsikringsselskaper ifølge forsikringsavtaleloven skal oppgi før kjøp av forsikring. 
                            Det er viktig at du leser informasjonen. Merk at dette kun er et sammendrag av vilkårene. 

 

 

Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen gjelder for medlemmer av folketrygden med fast 
bostedsadresse i Norge registrert i Folkeregisteret, og som 
skal returnere til Norge etter reisen. 
 

Hva forsikringen dekker 
Forsikringen dekker, med nedenstående unntak, følgende i 
forbindelse med enkeltreiser: 
 

Forsinkelser 
Forsinket ankomst 
Hvis du kommer for sent til forhåndsbetalt transport erstatter vi 
nødvendige og dokumenterte reiseutgifter for å innhente den 
planlagte reiseruten, forutsatt at årsaken til forsinkelsen er 
værforhold, teknisk feil og/eller trafikkuhell med det 
transportmiddel du reiser med/skal reise med. Begrensninger i 
erstatningsbeløpene følger av forsikringsvilkårene. 

 

Flyforsinkelse  
Når flyet du reiser med lander for sent utbetaler vi 300 NOK 
ved mer enn 8 timers forsinkelse og deretter 300 NOK pr. 24 
timer, men inntil 1 500 NOK pr. forsikrede. Årsaken til 
forsinkelsen må være værforhold og/eller teknisk feil. 

 
Forsinket bagasje  
Når innsjekket bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til 
reisemålet, og forsinkelsen er bekreftet av transportøren (PIR-
rapport), refunderes nødvendige og dokumenterte utgifter til 
klær og toalettsaker i den tiden bagasjen var savnet. 
Erstatningen er begrenset til 2 000 NOK pr. forsikrede.  

 

Reisegodsforsikring 
Forsikringen gir erstatning ved tyveri, ran, innbrudd, 
skadeverk, naturskade og transportskade/tap (når reisegods er 
sendt som innsjekket bagasje) av den forsikredes reisegods 
under reisen.  Erstatningen er begrenset til 20 000 NOK pr. 
forsikrede. 
 
Med reisegods menes de personlige eiendeler som du har 
med deg for ditt bruk under reise og opphold.  
 
Forsikringen erstatter ikke følgende: 

− mindre skade (for eksempel rifter, riper, skraper, flekker 
o.l.), 

− skade på innsjekket koffert, bag og ryggsekk, 

− reisegods som mistes/bortkommer og senere beholdes 

av finneren, er ikke å anse som tyveri. 
 

Sykdom på reisen  
Forsikringen omfatter dokumenterte utgifter for medisinske 
utgifter, tannbehandling, reise- og oppholdsutgifter påløpt i 
forsikringstiden til nødvendig og vanlig medisinsk behandling 

som oppstår under din reise og som skyldes at du blir akutt 
syk, blir skadet i en ulykke eller dør.  
I tillegg omfatter forsikringen hjemtransport/hjemkallelse/ 
tilkallelse/ledsagelse og kompensasjon for avbrutt reise/tapte 
feriedager. 
 
Nærmere bestemmelser om utgifter som erstattes og 
beløpsbegrensninger fremgår av forsikringsvilkårene. 
 
Forsikringen omfatter ikke: 
− utgifter som påløper etter at du er kommet tilbake til ditt 

hjemsted i Norge, 

− lete-/redningsaksjoner, 
− behandling, undersøkelse eller operasjon som du sto på 

venteliste for før avreise. 
 

Ansvarsforsikring 
Forsikringen gjelder bare på reiser utenfor Norden.  
Forsikringen omfatter ditt rettslige erstatningsansvar for skade 
du har voldt i egenskap av privatperson etter gjeldende rett i 
det enkelte land. Med skade forstås personskade eller 
tingskade. Personskade er inntruffet når en person påføres 
sykdom eller død. Tingskade er inntruffet når løsøre eller fast 
eiendom skades eller går tapt, eller når elektronisk lagret 
informasjon forvanskes eller går tapt. Økonomisk tap som 
følge av en dekningsmessig skade regnes som en del av 
skaden. Skaden må være konstatert av deg eller av skadelidte i 
løpet av forsikringstiden. Maksimal erstatning er  
1 000 000 NOK. Ansvarsforsikring har en egenandel på 20 %, 
men minst 1 500 NOK.  
 

Rettshjelpsforsikring 
Forsikringen gjelder bare på reiser utenfor Norden. Utgifter til 
advokathjelp/ juridisk bistand med inntil 20 000 NOK pr. tvist 
dersom du som privatperson blir part i en rettstvist. 
 

Krig, uro og naturkatastrofe  
Vi erstatter merutgifter som direkte eller indirekte står i 
sammenheng med krig, krigsrisiko, terror, opprør eller 
lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige ro og orden, 
når du er på reise i et område som før du reiste dit ble ansett 
som fredelig. Vi erstatter evakuering til nærmeste sikre 
destinasjon i henhold til Utenriksdepartementets anbefaling.  
 

Karantene 
Forsikringen kan gi erstatning hvis du ikke kan forlate 
ferieboligen din på reisemålet, men er nødt til å sitte i 
karantene fordi lokale myndigheter krever det. Erstatning 
utbetales med et sjablongbeløp per dag som du må sitte i 
karantene. Erstatning gis med 500 NOK per dag, inntil totalt 
5 000 NOK pr. skadetilfelle.   
 

 

 

Nedenfor følger en oversikt over de vesentlige avtalevilkår 
som gjelder for forsikringen. Fullstendige vilkår følger 
separat. Vi ber deg gjøre deg kjent med forsikrings-
vilkårene. Ved bestilling aksepteres forsikringsvilkårene i sin 
helhet.  
 

Kontakt gjerne vår kundeservice via telefon: 23 88 74 10 
dersom du har spørsmål. 
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Begrensninger 
Samtlige unntak og begrensninger fremgår av de fullstendige 
vilkårene. 
Følgende begrensninger gjelder for forsikringen: 

 
Generell 
Tenk på at forsikringen ikke gjelder ved reiser til land eller 
områder som Utenriksdepartementet eller Verdens 
helseorganisasjon (WHO) fraråder å reise til.  
 

Reisegodsforsikring 
Innenfor avtalt forsikringssum erstatter vi: 

− kontanter med inntil 500 NOK pr. forsikrede pr. 
skadetilfelle,  

− billetter (reisedokumenter) og pass med inntil 3 000 NOK 
pr. forsikrede pr. skadetilfelle, 

− maksimal erstatning for en eiendel med inntil 3 000 NOK 
pr. forsikrede pr. skadetilfelle. 
 

Sykdom på reisen  
Vi erstatter ikke utgifter som skyldes sykdom/ulykkesskade 
oppstått på grunn av: 

− merutgifter ved opphold og behandling ved private 
klinikker i Norden, rekreasjons- og kuropphold, 

− sykdom eller lidelse som er kjent før avreise og når 
reisens hensikt er konsultasjon, undersøkelse, behandling 
og/eller operasjon, 

− pleie-, behandlings-, reise- eller andre kostnader som 
skyldes at et pleiebehov forelå da reisen ble påbegynt 
eller pleiekostnader, reisekostnader eller andre kostnader 
som skylles et eksisterende medisinsk tilstand som du har 
hatt symptomer for, gått til behandling for (mer enn 
vanlig rutinekontroll) eller har endret 
medisinering/behandling for senere enn 6 måneder før 
forsikringen begynte å gjelde,  

− kostnader som følge av akutt sykdom eller ulykke under 
påvirkning av dopingpreparater, alkohol, narkotiske 
stoffer eller lignende, 

− at undersøkelse, behandling og/eller operasjon 
forårsaker komplikasjoner/forverring, 

− fortsatt opphold og behandling i utlandet når 
hjemtransport er medisinsk forsvarlig, 

− svangerskap eller abort, herunder sykdom/sykelig tilstand 
på grunn av svangerskapet. Uventede alvorlige og akutte 
komplikasjoner før den 36. svangerskapsuken er omfattet. 

− basehopping, boksing, bryting, judo, karate og annen 
kamp- og selvforsvarssport, 

− sports- og fritidsdykking dypere enn 40 meter, 
− fjellklatring, isklatring, klippeklatring, grotteklatring, 

juving, bouldring eller lignende, 

− luftsport som hang- og paragliding, flyging med mikro-
/ultralette fly, seilfly, ballongfart og fallskjermhopping, 

− ekstrem skikjøring, frikjøring, offpist, heliskiing, paraskiing 
og lignende. 
 

Ansvarsforsikring 
Forsikringen omfatter ikke ansvar du pådrar deg: 

− ved forsettlig forvoldt skade på person eller ting i 
sammenheng med kriminell handling, 

− når du er påvirket av alkohol, narkotiske stoffer eller 
andre rusmidler, 

− for ærekrenkelse, oppreisning eller bøter, 
− overfor medlemmer av din egen familie, 

− overfor virksomhet som drives eller disponeres av deg, 
eller hvor du eller din familie har vesentlige eierinteresser, 

− som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, 
arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri, 

− for det objektive ansvar du har for dine barns 
skadeforvoldelse,  

− under utøvelse av yrkes-/ervervsvirksomhet, 

− for forurensing av luft, vann eller grunn, eller skade som 
følger herav, med mindre årsaken er plutselig og 
uforutsett. Som forurensing regnes også støv, støy, larm, 
lukt, lys og bestråling. 
 

Rettshjelpsforsikring 
Forsikringen dekker ikke utgifter ved rettstvist som: 
− har sammenheng med ditt yrke eller erverv, herunder tvist 

som har sitt utspring i yrkesskade/yrkessykdom, 

− gjelder din faste eiendom eller kjøp/salg av eiendom eller 
leierett (timeshare), 

− har sammenheng med separasjon, skilsmisse, 
barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om 
omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, 
oppløsning av økonomiske fellesskap etablert av 
samboere, oppløsning av husstandsfellesskap og 
skiftesaker, 

− er straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike 
saker, og sak om erstatningsplikt etter det enkelte lands 
lovgiving, 

− er ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor du søker å få 
rettighet over en annen eiendom, 

− gjelder advokatsalær eller utgifter til sakkyndige, 
− gjelder utgifter i personskadesaker etter bilansvar før 

motorvognens trafikkforsikringsselskap har sendt skriftlig 
avslag om å dekke sikredes utgifter til juridisk bistand før 
saksanlegg, 

− gjelder utgifter påløpt før tvist er oppstått. 
 

Karantene 
− Erstatning gis ikke hvis man har reist til et reisemål der 

man forventes sitte i karantene før man kan fortsette 
reisen. Skaden skal være plutselig og uforutsett. 
Erstatning gis kun for den perioden forsikringen er 
tegnet.  
 

Forsikringstid 
Forsikringen gjelder på reise og er begrenset til den perioden 
og det området som framgår av forsikringsbeviset. En reise 
starter når du forlater den bostedsadressen i Norge som 
forsikringen er registrert på, og til du er tilbake på samme 
adresse. Forsikringen må være gyldig før reisen starter. 
 
Forsikringen kan ikke tegnes etter at den forsikrede har 
påbegynt reisen.  
 
Forsikringen er gyldig utover denne perioden i inntil: 
− 2 døgn som følge av uforutsette og tvingende årsaker 

utenfor din kontroll (f.eks. værforhold), 

− 10 døgn når forlengelse av oppholdet skyldes 
ansvarsbeskyttelse, rettshjelp og sykdom og du av 
medisinske årsaker ikke kan reise hjem. 

 

Forsikringspremie og egenandel 
Forsikringspremiens størrelse avgjøres av reisens lengde. 
Grunnpremien for reiser i Europa er 250 NOK (for forsikringens 
første dag) og deretter er premien 15 NOK per dag. 
Grunnpremien for reiser i Verden er 350 NOK (for forsikringens 
første dag) og deretter er premien 17 NOK per dag.  
Halv pris for barn under 12 år.  
Det påløper ingen egenandel ved erstatning om ikke annet 
angis.  
 

Skademelding 
Krav om erstatning skal snarest mulig etter inntruffet skade 
meldes fra til Solid Insurance. Ved krav på erstatning skal den 
forsikrede til enhver tid stille den dokumentasjonen som Solid 
Insurance anser nødvendig for å kunne bedømme retten til 
erstatning til rådighet. Den forsikrede skal også gi Solid 
fullmakt til å hente inn opplysninger som Solid anser 
nødvendige. 
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Akutt skade: 
Ved alvorlig ulykkes- eller sykdomstilfelle utenlands, samt 
ellers når det foreligger behov for umiddelbar hjelp, skal Solid 
Insurance alarmsentral kontaktes. Der får du assistanse døgnet 
rundt. Telefonnummer til alarmsentralen er: +46 42 450 33 60.  
 
Øvrige skader: 
For øvrige henvendelser når du ikke trenger akutt hjelp, 
kontakter du Solid Insurance skadeavdeling på:  
+46 42 450 33 45, eller sender inn en skademelding til: 
 
Solid Insurance, Skadeavdelning, 
Reseskador, Box 22151, SE-250 23 Helsingborg 
Reseskador@solidab.se 
 

Solid Insurance behandling av person-
opplysninger  
Solid Försäkringsaktiebolag (516401-  
er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine 
personopplysninger. Solid behandler personopplysninger i tråd 
med Solids personvernerklæring som ligger på Solids 
hjemmeside: www.solidab.se/privacy-policy 
 

Angrerett 
Forsikrede har angrerett dersom forsikrede er forbruker, 
forsikringstiden har en lenger varighet enn én måned, og 
forsikringsavtalen er inngått ved fjernsalg (eks. på telefon eller 
på internett) eller ved salg utenom faste forretningslokaler, jf. 
forsikringsavtaleloven kapittel 1D. Forsikrede som vil benytte 
sin angrerett i henhold til forsikringsavtaleloven kapittel 1D må 
gi melding til Solid Insurance eller deres representant innen 
angrefristens utløp som er 14 dager fra avtalen er inngått. 
Dersom forsikrede ikke mottok opplysninger og forsikringsvilkår 
som påkrevet av forsikringsavtaleloven kapittel 1D på 
avtaletidspunktet, er angrefristens utløp 14 dager etter 
forsikrede mottok slik informasjon og forsikringsvilkår.  
 
Ved bruk av angreretten faller partenes plikter og rettigheter 
etter forsikringsavtalen bort. Solid har uansett rett til å kreve 
premie for den tiden forsikringen har vært i kraft.  
 

Anvendelig lov 
Norsk lov skal gjelde for forsikringsavtalen. Ut over 
forsikringsvilkårene gjelder lov om forsikringsavtaler av 16. juni 
1989. 
 

Meldefrist og foreldelse 
Krav om utbetaling skal sendes til Solid Insurance uten 
ugrunnet opphold etter at forsikringstaker har fått kjennskap til 
skaden. Solid Insurance foretar ikke utbetaling for skade som 
den forsikrede melder senere enn ett år etter at den forsikrede 
fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. Krav på 
forsikringsutbetaling foreldes etter tre år. Fristen begynner å 
løpe ved utløpet av det kalenderår da sikrede fikk nødvendig 
kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Kravet 
foreldes likevel senest ti år etter utløpet av det kalenderår da 
forsikringstilfellet inntraff. For øvrig kommer bestemmelsene i 
FAL §§ 8-5 og 8-6 til anvendelse. 
 

Dersom vi ikke skulle komme til enighet 
Hvis du ikke er fornøyd med en beslutning, eller har andre 
spørsmål, som vedrører våre produkter og tjenester, ber vi deg 
ta kontakt med oss. Vi synes det er av største betydning å høre 
din mening og å følge opp eventuelle klager. Vi er selvfølgelig 
også beredt til å gjenoppta en sak dersom f.eks. 
forutsetningene har endret seg eller vi har misforstått 
hverandre. 
 
Hvis du deretter vil at saken din skal behandles på nytt av en 
annen saksbehandler, kan du sende inn klagen din skriftlig via 
e-post eller via post til klageansvarlig på Solid Insurance.  

Kontakt klageansvarlig via e-post til klagomal@solidab.se eller 
send din klage til: 
 
Solid Insurance 
Att: Klageansvarlig 
Box 22068 
250 22 Helsingborg 
Sverige 
 
Hvis du etter å ha vært i kontakt med ovennevnte fremdeles er 
misfornøyd, kan du sende en skriftlig klage via e-post eller 
brev til Solid Insurance Forsikringsnemnd. 
 
Kontakt Solids Insurance Forsikringsnemnd på e-post 
forsakringsnamnd@solidab.se eller via post til: 
 
Solid Insurance 
Att: Forsikringsnemnd 
Box 22068 
250 22 Helsingborg 
Sverige                       
                                                                                                                      
Det er vår målsetning å behandle din sak så snart som mulig 
og å gi deg beskjed innen 14 dager i hver instans. Kan du ikke 
godta vår endelige beslutning, har du mulighet til å få prøvd 
saken eksternt gjennom følgende institusjoner 
 
Finansklagenemnda Skade (tidl. Forsikringsklagenemnda) 
Finansklagenemnda er et bransjebasert utenrettslig 
tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle 
tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder 
innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og 
verdipapirfond. Finansklagenemnda Skade avgir uttalelser 
vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i 
forbindelse med konkrete saker relatert til skadeforsikring. 
Ytterligere opplysninger fremkommer på: www.finkn.no 
 
Domstolsbehandling 
En forsikringstvist kan også prøves i de ordinære norske 
domstoler, i første rekke tingretten. 
Forsikringstakeren mister retten til erstatning dersom ikke en 
sak er anlagt eller en nemndbehandling er krevd innen 6 
måneder etter at sikrede fikk skriftlig melding om avslaget. 
 
Klage til tilsynsmyndigheter  
Ut over vår interne klagebehandling, klageorganet og 
domstolsbehandlingen som er beskrevet ovenfor, har du også 
mulighet til å klage forholdet inn til Forbrukertilsynet eller 
Markedsrådet. Nærmere informasjon om denne 
klageadgangen finnes på Forbrukertilsynets og Markedsrådets 
hjemmesider.  
 

Om forsikringsgiver 
Forsikringsgiver er Solid Försäkringsaktiebolag NUF,  
Organisasjonsnummer: 988 263 796 
 
Solid Insurance 
Postboks 1105 Sentrum  
0104 Oslo 
 
Kundeservice: 23 88 74 10  
E-post: kunder@solidab.no 
Hjemmeside: www.solidinsurance.no  
 
Solid Försäkringsaktiebolag NUF er en norsk filial av det 
svenske Solid Försäkringsaktiebolag (publ.) (org.nr. 516401-
8482) med hovedkontor i: Landskronavägen 23, SE-252 32 
Helsingborg og postadresse:  
Solid Insurance, Box 22068, SE-250 22 Helsingborg.  
Solid Försäkringsaktiebolag NUF er underlagt tilsyn fra den 
svenske Finansinspektionen.  
Selskapet er medlem av den norske Garantiordningen for 
skadeforsikring. 

mailto:forsakringsnamnd@solidab.se

