RESEFÖRSÄKRING PLUS
Här lämnas information som försäkringsföretag enligt lag ska lämna innan köp av försäkring.

•

Kompletterar hemförsäkringens grundreseskydd.

•

Du får larmtjänst dygnet runt, resestartskydd för ut- och hemresa, förseningsersättning
anslutningsskydd, vägassistans, självriskskydd, bagageförsening, hemresegaranti,
återbetalning av resekostnader samt återbetalning av aktivitetskostnader.

Denna information beskriver kortfattat innehållet i Reseförsäkring Plus. För fullständig
information om försäkringens omfattning
och begränsningar, läs mer i de fullständiga
försäkringsvillkoren.
Om försäkringen

Vägassistans

Försäkringen gäller för tur- och returresor med avresa från och
hemresa till Norden. För att omfattas av försäkringen ska du vara
inskriven i svensk försäkringskassa. Försäkringen är ett komplement
till grundreseskyddet i din hem- eller villaförsäkring och gäller endast
under den tid som grundreseskyddet i hemförsäkringen gäller,
vanligtvis 45 resdagar. Försäkringspremien måste alltid vara betald
före avresan för att försäkringen ska gälla.

Planerar du att köra egen bil till flygplatsen får du hjälp om bilen
stannar på väg till eller hem från flygplatsen. Vid punktering eller
bensinstopp får du hjälp direkt på plats. Kan felet inte åtgärdas på
plats bärgas din bil till en verkstad. Tar reparationen så lång tid att
du riskerar att missa avresan får du ersättning för vad det kostar att
hinnafram i tid. När du återvänder hem väntar bilen på dig så att du
kan köra hem som planerat.

I Reseförsäkring Plus ingår:

Självriskskydd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om du på resmålet råkar ut för en skada som ersätts av en annan
försäkring, får du ersättning för självrisken i denna med upp till
10 000 kronor i följande fall:

Larmtjänst dygnet runt.
Resestartskydd för ut- och hemresa.
Förseningsersättning.
Anslutningsskydd.
Vägassistans.
Självriskskydd.
Bagageförsening.
Hemresegaranti.
Återbetalning av resekostnader.
Återbetalning av aktivitetskostnader.

Resestartsskydd för ut- och hemresa
Blir du försenad till utresans eller hemresans utgångspunkt på grund
av en plötslig och oförutsedd händelse, kan du få ersättning för
dina kostnader för att hinna fram i tid eller ansluta dig till resan. Har
du inte möjlighet att ansluta dig till utresan eller om det allmänna
transportmedlet du ska resa med försenas mer än 12 timmar
på grund av tekniskt fel eller dåligt väder kan du istället få rese
kostnaden återbetalad. Ersättning för avbokningskostnaden utgår
med högst 15 000 kronor per försäkrad eller maximalt 30 000 kronor
per familj.

Förseningsersättning och anslutningsskydd

Om det allmänna transportmedel som du ska resa med vid ut- eller
hemresan försenas på grund av tekniskt fel eller dåligt väder så
att din ankomst till resmålet försenas med mer än 2 timmar får du
följande ersättningsbelopp:
•
•
•

Försening mer än 2 timmar: 400 kr.
Försening mer än 4 timmar: 600 kr.
Försening mer än 6 timmar: 800 kr.
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Anslutningsskydd
Försenas en anslutning så att du missar nästa ersätts du för ombokningskostnader och eventuell övernattning. Om det inte är någon
ide att fortsätta till resmålet ersätts du för kostnader för hemresa
alternativt de totala resekostnaderna. Du kan få ersättning för kostnader med upp till 15 000 kronor, dock högst 30 000 kr per familj.

•
•
•
•

Ersättning för självrisken i hemförsäkringens grundreseskydd.
Ersättning för självrisken i hyrbilsförsäkringen om du hyr bil
på resmålet.
Ersättning för självrisken i din bilförsäkring om din bil hemma
skadas när du är på resa.
Ersättning för självrisken i din hemförsäkring om ditt hem skadas
när du är på resa.

Är skadekostnaden mindre än självrisken får du istället ersättning för
dina faktiska kostnader, under förutsättning att skadan omfattas av
försäkringarna som nämns i listan här ovan.

Bagageförsening
Försenas ditt bagage mer än 6 timmar kan du, mot kvitto, få ersättning med upp till 2 000 kronor. Om du på grund av försening, stöld
eller skadegörelse inte kan använda din medförda dyk-, golf- eller
skidutrustning, får du ersättning med upp till 750 kronor per dag för
att hyra en likvärdig utrustning.

Hemresegaranti
Om en myndighet förbjuder det flygbolag du ska resa med att flyga
eller om ditt flygbolag eller researrangör går i konkurs får du ersättning med upp till 5 000 kronor per person för en ny hemresa.

Återbetalning av resekostnader
Om du sedan resan påbörjats:
a)

råkar ut för något som innebär att resan måste avbrytas, får du
ersättning för resekostnaden de dagar som gått förlorade.

b)

blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka eller blir intagen på
sjukhus eller föreskrivs sängläge eller vila får du ersättning med
en dagsandel av resans pris för varje dygn som du enligt
intyg varit sängliggande. Är den drabbade 12 år eller yngre
lämnas motsvarande ersättning även till en vuxen familjemedlem som har tecknat samma försäkring.

c)

enligt skriftligt läkarintyg måste avstå från den aktivitet som
var resans huvudsakliga ändamål får du ersättning med en
dags andel av resans pris för varje dygn som du enligt intyget
förlorat.

Om ett reseavbrott som är ersättningsbart enligt a eller b ovan varar
mer än halva resan får du dessutom ett tillgodohavande på mellan
skillnaden mellan ersatta dagar och den förstörda resans pris. Du
kan använda tillgodohavandet om du inom ett år från skadedatumet
köper en ny resa till minst samma pris som den förstörda.
Har alla resenärer tecknat försäkringen gäller erbjudandet om ersättningsresa även för en medresenär eller hel familj, även om dessa inte
har drabbats av reseavbrottet.

Återbetalning av aktivitetskostnader
Får du ersättning för outnyttjade resedagar kan du även få ersättning för outnyttjad del av greenfee, liftkort eller annan förbetald
aktivitetskostnad så som kursavgift, utflyktsavgift eller biljettkostnad.

Ersättning
Tänk på att diagnos, behandling m.m måste styrkas med skriftligt
intyg från läkare på resmålet för att du ska kunna få ersättning. Som
första sjukdag räknas dagen för första läkarbesöket. Ett villkor för
att vi skall kunna ge dig ersättning är att du inte kunnat råda över
de händelser som inträffat och före avresan inte haft kännedom eller
kunnat räkna med att de skulle inträffa.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

Premie
För resa inom Europa är grundpremien 60 kr + 20 kr per dag. För
resa utanför Europa är grundpremien 145 kr + 30 kronor per dag.
Halva priset för medresande barn under 12 år.

Förnyelse av försäkringen
Försäkringen förnyas inte automatiskt.

Vid skada
Om du vill anmäla en skada kontakta oss på 0771-113 113. Du kan
även gå in på vår hemsida www.solidab.se och ladda hem en skadeanmälan.

på telefon 0771-113 113 eller till kunder@solidab.se. Du har alltid
rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av
de personuppgifter avseende dig som finns registrerade hos Solid
Försäkring. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid Försäkring på
nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga,
ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid Försäkring att vidta rättelseåtgärder.

Ångerrätt
I enlighet med bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen
omfattas försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller
mindre inte av ångerrätt. För försäkring med en avtalad giltighet om
längre tid än en månad måste du som är försäkrad, som vill nyttja sin
ångerrätt enligt Distans- och Hemförsäljningslagen, meddela Solid
Försäkring detta senast 14 dagar efter det att avtalet ingicks.

Om vi inte skulle komma överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra
produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker det
är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor du är
missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex.
förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra. Skicka ett
skriftligt klagomål till Solid Försäkring som då tar upp ditt ärende:
Solid Försäkring
Box 22068
250 22 Helsingborg
Kan du inte godta vårt beslut har du dessutom möjlighet att få
ärendet prövat externt genom följande institutioner:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Domstolsprövning
En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol,
i första hand tingsrätt.

Om Solid Försäkring

Behöver du akut hjälp på resan ringer du vår svensktalande larmtjänst SOS International på telefon +46 42 450 33 60.

Solid Försäkringsaktiebolag, org.nr 516401-8482, är ett försäkringsbolag som varit verksamt sedan 1993 och har sitt huvudkontor i
Helsingborg. I Sverige har Solid Försäkring idag tre miljoner kunder.
Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet för en rad försäkringstyper.

Fullständiga försäkringsvillkor

Har du frågor?

Larmtjänst dygnet runt

För fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig att gå in på
www.solidab.se eller ringa vår kundservice på telefon 0771-113 113.

Kontakta gärna vår kundservice på 0771-113 113
(mån–fre 08.00–17.00) eller mejla till kunder@solidab.se.

Personuppgiftslagen (PUL)
Solid Försäkring behandlar dina personuppgifter i enlighet med
gällande persondatalagstiftning. Du som försäkrad medger att Solid
Försäkring får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser
med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv
och god kund- och registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och
adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post.
Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org.nr
516401-8482. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solid
Försäkrings åtaganden gentemot dig som försäkrad, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om dig kan komma att lämnas ut till Solid Försäkrings ombud och
övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt
lag kan Solid Försäkring bli tvungen att lämna ut personuppgifter till
myndigheter. Solid Försäkring kan även komma att registrera anmälda
skador i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Du har alltid rätt att motsätta dig att dina uppgifter används
för marknadsföringsändamål varvid Solid Försäkring åtar sig att införa
en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundservice
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