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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? 

Med ett avbeställningsskydd får du pengarna tillbaka om du inte kan resa som planerat på grund av sjukdom, olycksfall, 

väsentlig skada i ditt hem eller dödsfall. Avbeställningsskyddet omfattar alla dina resor under ett år så att du slipper köpa 

extra avbeställningsskydd varje gång du beställer en resa. 

 

 Vad ingår i försäkringen? 

 Avbeställningsskydd 

Om du behöver avboka resa på grund av att du eller din 

medresenär eller era nära anhöriga drabbas av sjukdom, 

olycksfall, dödsfall eller väsentlig skada i ditt hem. 

Högsta ersättning per person 15 000 kr, dock högst  

50 000 kr per försäkring 
 

 Vad ingår inte i försäkringen? 

 Om du nekas inträde till landet du ska besöka 

 Resor som avbokas när du redan checkat in 

 Avbokning på grund av sjukdomar som redan är kända 

vid bokningen av resan, så länge man inte man varit 

besvärsfri i 6 månader innan bokningen 

 

 Finns det några begränsningar 

av vad försäkringen täcker? 

Nära anhörig är maka, make, sambo, barn, barnbarn, 

syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, svärson 

och svärdotter 

Självrisken är 200 kr per person. Om personen som 

drabbas av sjukdom, olycksfall eller avlidit är äldre än 70 

år gäller försäkringen med en självrisk på 700 kr per 

person. 

 

 

  Var gäller försäkringen? 

 På resor med avresa från Norden 

 

  Vilka är mina skyldigheter? 

– Uppgifterna i ditt försäkringsbrev gäller för försäkringen, kontrollera att de stämmer och informerar oss om något ändras 

– Avbeställning till reseföretaget ska ske omgående då orsaken till avbeställningen blev känd och vid avbeställning på grund av sjukdom skall 

läkarintyg utfärdas senast på avresedagen 

– Du ska själv kontakta och återkräva eventuell ersättning från researrangören 

 
  

Avbeställningsskydd Helår      
Faktablad för försäkringsprodukt 

Företag: Solid Försäkringsaktiebolag, Sverige  Produkt: Avbeställningsskydd 

Solid Försäkringsaktiebolag (org.nr. 516401-8482) Box 22068, 25022 Helsingborg.   
Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn. Institutionsnummer: 22090. 
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    När och hur ska jag betala?  

Premien för försäkringen framgår av försäkringserbjudandet som samtidigt är ditt försäkringsbevis om du väljer att teckna försäkringen. 

Försäkringen betalas med inbetalningskortet som kommer tillsammans med erbjudandet.  

Du kan välja att betala din försäkring med kreditkort via vår hemsida www.solidab.se eller via faktura. 

 

  När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen gäller under ett år från och med dagen för betalning av premie. Försäkringen täcker avbokning på grund av händelser som 

inträffar mellan bokningstillfället och avresetidpunkten så länge försäkringen är gällande. 

 

  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. 

 


