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1. Erstatningsbeløp enkeltreiseforsikring  

Forsinket ankomst Inntil 10 000 NOK 

Flyforsinkelse Inntil 1 500 NOK 
Forsinket bagasje Inntil 2 000 NOK 

Reisegods Inntil 20 000 NOK 
Sykdom på reise Ubegrenset 

Tannbehandling Inntil 2 000 NOK 
Hjemtransport/Med. 
evakuering 

Ubegrenset 

Hjelmkallelse Ubegrenset 

Tilkallelse Ubegrenset 
Kompensasjon for avbrutt 
reise/tapte feriedager 

Inntil 500 NOK pr. døgn 

Ansvar utenfor Norden Inntil 1 000 000 NOK 

Rettshjelp utenfor Norden Inntil 20 000 NOK 

Evakuering Inntil 10 000 NOK 
Karantene Inntil 5 000 NOK 

 
2. Definisjoner 
Med reisegods menes de: 
– personlige eiendeler som du har med deg for ditt bruk under 

reise og opphold.  
Som reisegods regnes ikke: 
– sykkel/motorkjøretøy/campingvogner/båter med tilbehør, 

kjøreutstyr til motorkjøretøy, 
– frimerker, samlinger og eksponert film. Med samlinger menes 

gjenstander/ting som for eksempel kunstverk, ekte tepper, 
våpen, mynt-, seddel og frimerkesamling, våpen med tilbehør og 
ammunisjon. 

 
Med forsikrede: Den persons liv og helse forsikringen knytter seg til. 
 
Reisen defineres som fra det tidspunktet som den forsikrede forlater 
hjemmet hemmet og til den forsikredes hjemkomst til boligen. 
 
Med skadeverk menes at en annen person rettsstridig ødelegger, 
skader, gjør ubrukelig eller forspiller eiendeler du har i din besittelse. 
 
Som familie regnes dine: ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre, 
besteforeldre, oldeforeldre, søsken, svogere, svigerinner, 
svigerforeldre og svigerdatter/-sønn. 
 
3. 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. Forsikringen gjelder for den/de 
personer som er oppgitt i forsikringsbeviset eller på 
bestillingsbekreftelsen. 
 
4. Hvor forsikringen gjelder 
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.  
 
5. 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.  
 
Forsikringstiden framgår av forsikringsbeviset eller 
bestillingsbekreftelsen, og gjelder til og med forsikringstidens siste 
dag. Forsikringen gjelder kun under forutsetning av at premien er 
betalt før forsikringstiden begynner. 

 
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. 
 

5.1. Fornyelse av forsikringen 
Forsikring fornyes ikke automatisk. 
 
6. Forsikringens omfang 

6.1. Forsinkelse 
6.1.1. Forsinket ankomst 

Hvis du kommer for sent til forhåndsbetalt transport erstatter vi 
nødvendige og dokumenterte reiseutgifter for å innhente den 
planlagte reiseruten. 

 
Årsaken til forsinkelsen må være værforhold, teknisk feil og/eller 
trafikkuhell med det transportmiddel du reiser med/skal reise med.  
Vi erstatter inntil 10 000 NOK pr. forsikrede. Dersom forsinkelsen 
medfører at det ikke er mulig å reise videre samme dag, erstatter vi 
også nødvendige og dokumenterte overnattingsutgifter med inntil  
1 000 NOK pr. forsikrede. 
 

6.1.2. 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. Forsinkelsen beregnes ut ifra flyselskapets 
ordinære ruteplan (ankomsttid), med de endringer som er meddelt før 
reisen startet. 
 

6.1.3. 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. Forsinket bagasje erstattes ikke på hjemreisen. 
 

6.2. 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. 
 
En forutsetning for at erstatning skal utbetales, er at du kan vise 

kjøpskvittering for de eiendelene som tapt. 

 
Vurdering av skadet eller tapt eiendel tar hensyn til alder og bruk ved 

tidspunktet for skaden. Forsikringsverdien settes til hva det på 

skadedagen vil koste å kjøpe tilsvarende eiendel til samme formål. Hvis 

dette ikke kan fastsettes, gjøres det et aldersfradrag på 20 % pr. år 

regnes fra kjøpsåret.   

 

Vi forbeholder oss retten til å erstatte tapt eiendel med ny eller brukt 

eiendel, eller reparere eiendelen hvis den kan repareres. 

Hvis skadet eiendel kan repareres, gis erstatning for 

reparasjonskostnadene, men maksimalt med det beløpet som tilsvarer 

verdien på eiendelen. Hvis skadet eller stjålet eiendel inngår i en 

samling eller på annen måte er en del av en helhet, utbetales kun 

erstatning for skadet eller stjålet eiendel.  

 
6.2.1. Hva forsikringen ikke omfatter 

Vi erstatter ikke: 
̶ mindre skade (for eksempel rifter, riper, skraper, flekker o.l.), 
̶ skade på innsjekket koffert, bag og ryggsekk, 
̶ utgifter/økonomisk tap som følge av tapt/stjålet reisegods, 
̶ reisegods som mistes/bortkommer og senere beholdes av 

finneren, er ikke å anse som tyveri. 
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6.2.2. Begrensinger 
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. 
 

6.3. Sykdom på reisen 
Forsikringen omfatter dokumenterte utgifter 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.  
Forverring av sykdom/lidelse som er kjent før avreise anses ikke som 
uventet og akutt sykdom inntruffet på reisen. 
 
En forutsetning for at erstatning skal gis, er at symptomene oppstår på 
reisen og at behandling ikke kan vente til du er tilbake i Norge. 
Godkjent legen skal oppsøkes med en gang når sykdom eller ulykke 
oppstår på reisemålet.  
 
Samtlige kostnader inkl. hjemreise/hjemtransport og kostnadsforslag 
skal godkjennes i forveien av SOS International eller Solid Insurance 
skadeavdeling.  
 

6.3.1. Hva vi erstatter 
a) Medisinske utgifter 

Legehonorar og/eller utgifter til sykehusopphold. 
 
Ved alvorlig sykdom på utenlandsreise får du hjelp hele døgnet av vår 
alarmsentral: 
– medisin og forbindingssaker forordnet av lege på stedet, 
– nødvendige behandlingsutgifter foreskrevet av lege, 
– nødvendige reiseutgifter til/fra medisinsk behandling. 

 
b) Tannbehandling 

Utgifter til tannlege erstattes: 
– med inntil 2 000 NOK pr. skadetilfelle når en ulykkesskade må 

behandles på reisen. 
 

c) Reise- og oppholdsutgifter 

Vi erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise, kost og 
losji når du av medisinske årsaker og etter legens ordre må utsette 
fastsatt hjemreise eller ikke kan reise videre som planlagt. 
 

d) Hjemtransport/medisinsk evakuering 

Etter forhåndsgodkjennelse fra oss erstattes syketransport til kvalifisert 
behandlingssted eller hjemsted i Norge når adekvat medisinsk 
behandling ikke kan gis der du befinner deg. 
 
Ved behandling utenfor Norge erstattes merutgifter til reise direkte til 
ditt bosted i Norge når hjemreise er medisinsk forsvarlig. Ved dødsfall 
erstatter vi utgifter ved transport av kiste eller urne til hjemsted i 
Norge. 
 

e) Hjemkallelse 

Merutgifter erstattes når du må reise hjem på grunn av: 
– plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller uventet 

dødsfall i din familie bosatt i Norge,  
– brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade i din bolig, 

forretning eller kontor i Norge og som krever at du er til stede. 
 

f) Tilkallelse 

Vi erstatter rimelige og nødvendige merutgifter til reise, kost og losji 
for inntil to nære familiemedlemmer på grunn av din uventede, akutte 
og svært alvorlige eller livstruende sykdom, ulykkesskade eller 
uventede dødsfall. Utgifter for tilkallelse erstattes ikke når det allerede 
er bestemt at du i løpet av kort tid blir hjemtransportert. 
Merutgifter til reise, kost og losji erstattes i maksimalt inntil 60 dager 
for inntil to familiemedlemmer.  

Det erstattes maksimalt 100/dag pr. person for kost. Maksimale 
kostnader for reise og losji er 30 000 kr NOK pr. person. 

 
g) Ledsagelse 

Vi erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise, kost og 
losji for en ledsager når du rammes av et forsikringstilfelle som 
beskrevet i punkt 6.3 og når ledsager skal: 
– være sammen med deg på reisemålet til hjemreise er mulig i de  

 
tilfeller hjemreise er usatt/endret etter ordre fra lege på stedet, 

– følge deg på reise til et behandlingssted eller til ditt hjemsted i 
Norge. 

 
h) Din eneste reiseledsager 

Vi erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise, kost og 
losji når fastsatt hjemreise må utsettes eller den planlagte reisen videre 
må utsettes/endres på grunn av at din eneste reiseledsager rammes av 
akutt sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dør i forsikringstiden. 
Merutgifter erstattes også når din eneste reiseledsager må reise hjem 
på grunn av forhold som nevnt i pkt 6.3.1.G. Vi erstatter inntil  
15 000 NOK pr. skadetilfelle. 
 

i) Kompensasjon for tapte feriedager 
Vi erstatter med inntil 500 NOK for hvert hele døgn du har: 
– vært innlagt på sykehus, 
– behandlende lege på stedet har beordret deg til å holde 

sengen. 
 
For at erstatning skal betales ut, kreves det at du fremviser et skriftlig 
dokument utstedt av upartisk og godkjent lege på reisemålet. 
Diagnose, ordinasjon samt antallet sykedager skal framgå av 
dokumentet. Dagen for første legebesøk regnes som første sykedag.  
 
Det er reisens pris som danner grunnlaget for beregningen, og vi 
utbetaler kompensasjon for antall tapte dager i forhold til antall 
planlagte dager. Med reisens pris forstås det du før avreise har betalt 
for reise, kost og losji og som er bestilt i reisebyråets bookingsystem. 
Erstatningen for tapte feriedager er begrenset til 15 000 NOK pr. 
person. 
 
Hvis legen ikke har ordinert hvile, beregnes antallet sykedager ifølge 
nedenstående: 

Forkjølelse/øvre luftveisinfeksjon med feber 3 døgn 
Mageproblemer 3 døgn 
Vondt i halsen og feber 3 døgn 
Influensa 4 døgn 
Bihulebetennelse med feber 3 døgn 
Ørebetennelse med feber 3 døgn 
Lungebetennelse 4 døgn 
Urinveisinfeksjon med feber 2 døgn 

 
j) Kompensasjon for avbrutt reise 
Vi erstatter inntil 500 NOK for hvert hele døgn du på grunn av 
sykdom/ulykke har avbrutt reisen. Ved avbrutt reise må dette ha blitt 
bekreftet av SOS International eller Solid Insurance. 
Erstatningen er begrenset til den avbrutte reisens pris, men maksimalt 
15 000 NOK pr. person. 
 
Det er reisens pris som danner grunnlaget for beregningen, og vi 
utbetaler kompensasjon for antall tapte dager i forhold til antall 
planlagte dager. Med reisens pris forstås det du før avreise har betalt 
for reise, kost og losji og som er bestilt i reisebyrået bookingsystem. 
Erstatning for tapte feriedager er begrenset til maksimalt 15 000 NOK 
pr. person. 
 

6.3.2. Hva forsikringen ikke omfatter 
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 
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venteliste for før avreise. 
 

6.3.3. Hva vi ikke erstatter 
Vi erstatter ikke utgifter som skyldes sykdom/ulykkesskade oppstått på 
grunn av: 
– utførelse av/medvirkning til kriminell handling, 
– 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. 

– Utgifter ved tannskade som skyldes tygging eller biting, 
– 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, 
– motorsport til lands og til vanns. 

 
6.4. Ansvarsforsikring 

Gjelder bare på reiser utenfor Norden. 
 

6.4.1. Hva forsikringen omfatter: 
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 erstatningsbar skade regnes som en del av skaden. 
 
Skaden må være konstatert av deg eller av skadelidte i løpet av 
forsikringstiden. Skaden vurderes under den forsikring som gjaldt da 
skaden først ble konstatert. Alle skader som skyldes samme hendelse 
regnes som ett skadetilfelle og legges til det tidspunkt da første skade 
ble konstatert. 
 
Maksimal erstatning er 1 000 000 NOK. Ansvarsforsikring har en 
egenandel på 20 %, men minst 1 500 NOK.  
 

6.4.2. Hva forsikringen ikke omfatter 
Forsikringen dekker 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, 
– når ansvaret alene bygger på garanti, kontrakt, løfte, tilsagn eller 

annen avtale inngått før eller etter at skaden er konstatert, 
– for skade på ting du leier, låner, bruker eller oppbevarer. Ditt 

ansvar for skade på leid bolig omfattes likevel av forsikringen 
hvis skade oppstår ved brann, eksplosjon, eller utstrømming av 

vann/væske fra bygnings rørledning, 
– 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, 
– som eier, fører eller bruker av seilbåt eller motordrevet fartøy 

(seilbrett regnes ikke som seilbåt), som eier, fører eller bruker av 
luftfartøy (hangglider og paraglider uten motor regnes ikke som 
luftfartøy, 

– for tingskade oppstått ved gravings -, piggings -, sprengnings-, 
peilings- og rivningsarbeid,  

– for det objektive ansvar du har for dine barns skadeforvoldelse,  
– under utøvelse av yrkes-/ervervsvirksomhet, 
– for skade som er voldt ved forsettlig handling eller unnlatelse og 

følger av slik skade, 
– 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. 
 

6.5. Rettshjelp  

Gjelder bare på reiser utenfor Norden. 
 

6.5.1. Hva vi erstatter 
Utgifter til advokathjelp/juridisk bistand erstattes med inntil  
20 000 NOK pr. tvist dersom du som privatperson blir part i en 
rettstvist. 
 

6.5.2. Hva vi ikke erstatter 
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, 

– alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i 
husleieforhold, 

– gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, 
gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller 
akkordforhandling dersom du er konkurs- eller akkordskyldner, 

– gjelder motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget 
fremdriftsmaskineri,  

– gjelder båt/luftfartøy, 
– 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 offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved 

søksmål når den administrative klagerett er fullt utnyttet. I 
tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under 
forvaltningsbehandlingen unntatt fra denne dekning, 

– 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, 
– gjelder erstatningsoppgjør under denne eller andre 

forsikringsavtaler du er omfattet av i vårt selskap. 
 

6.6. Krig og uro/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 i et område som før 
du reiste dit ble ansett som fredelig. Vi erstatter evakuering til 
nærmeste sikre destinasjon i henhold til Utenriksdepartementets 
anbefaling.  
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Transporten skal finne sted ved første anledning og i samsvar med 
departementets anbefaling.  
 
Erstatningen er begrenset til 10 000 NOK pr. forsikrede, inntil  
25 000 NOK pr. skadetilfelle for merutgifter til reise, kost og losji i inntil 
30 dager etter at hendelsen inntraff.  
 

6.7. Karantene 
Forsikringen dekker: 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.   

6.7.1. Hva forsikringen ikke omfatter 
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.  

 
7. Aktsomhetskrav 
For at erstatning skal utbetales kreves det at den forsikrede har oppvist 
normal aktsomhet. Den forsikrede skal besørge at reisegods til enhver 
tid er underlagt forsvarlig tilsyn eller er forsvarlig avlåst og sikret. Ved 
brudd på aktsomhetskravet kan erstatningen settes ned eller falle bort. 

 
8. Egenandel 
Det påløper ingen egenandel ved erstatning om ikke annet angis.  

 

9. Overdragelse 
Den forsikrede kan ikke uten Solid Insurance samtykke pantsette eller 
overdra forsikringen. 
 
10. Skadeoppgjørsregler 
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 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. 
 
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: 23 88 74 10, eller sender inn en 
skademelding til: 
 
Solid Insurance, Skadeavdelning, 
Reseskador, Box 22151, SE-250 23 Helsingborg, Sverige 
reseskador@solidab.se 
 
Følgende skal vedlegges skademeldingen: 
– Bestillingsbekreftelse samt kvittering på at reisen er betalt, 
– politianmeldelse, 
– dokumentasjon fra flyselskapet vedrørende forsinket fly eller 

bagasje, 
– sykemelding, 
– andre dokumenter som er relevant for bedømming av skaden. 

 
Du må bevise de faktiske hendelser med skriftlige dokumenter fra 
flyselskap, politi eller tilsvarende som har kompetanse til å avgjøre 
skadens omfatning. Du må også vedlegge kvittering, regning eller 
lignende for å bevise kostnadene du krever erstatning for. 
Skademeldingen skal også inneholde en utførlig beskrivelse av 
skadehendelsen. Hvis det finnes flere forsikringer som omfatter samme 
skade, skal dette opplyses i skademeldingen.  
 
 

11. 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.  

12. Meldefrist og foreldelse 
Solid Insurance erstatter ikke tap som den forsikrede melder senere 
enn ett år etter at den forsikrede fikk kunnskap om de forhold som 
begrunner kravet.  
Dersom kravet avslås, mister den forsikrede 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. 
 
For øvrig kommer bestemmelsene i forsikringsavtalelovens §§ 8-5 og  
8-6 til anvendelse. 
 
13. Force majeure  
Erstatning utbetales ikke for tap som skyldes atomreaksjon, krig, 
krigslignende hendelse, borgerkrig, militærøvelser, revolusjon, oppløp, 
terror, eller opprør, streik, lockout, blokade eller liknende hendelse, 
konfiskering, rekvirering eller destruksjon/skade på forsikret vare ved 
myndigheters inngripen.  
Solid Insurance er ikke ansvarlig for tap som oppstår ved at 
skadebehandlingen forsinkes av hendelser som er omtalt i avsnittet 
over eller på grunn av arbeidskonflikt. 

14. Dobbelforsikring og regress  
Hvis den risiko denne forsikringen omfatter også er forsikret gjennom 
annen forsikring, kan den forsikrede henvende seg til hvilket 
forsikringsselskap vedkommende ønsker for å kreve erstatning. Det kan 
uansett ikke kreves høyere samlet erstatning enn det som tilsvarer 
skaden/tapet. I samme utstrekning som erstatning er utbetalt, overtar 
Solid Insurance retten til å kreve regress for utbetalt erstatning av den 
som er ansvarlig for skaden/tapet eller fra annen forsikringsgiver. 
 
15. Anvendelig lov 
Norsk lov skal gjelde for forsikringsavtalen. Ut over forsikringsvilkårene 
gjelder lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989. 
 
16. Solid Insurance behandling av personopplysninger 

Solid Försäkringsaktiebolag (516401-
behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. 
Solid behandler personopplysninger i tråd med Solids 
personvernerklæring som ligger på Solids hjemmeside:  
www.solidab.se/privacy-policy 
 
17. 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.  
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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.  
 
18. Forsikringsgiver 
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. 
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