
SOLID FÖRSÄKRINGAR GRUNDADES 1993 OCH HAR IDAG NÄRMARE 3 MILJONER KUNDER I SVERIGE.  HUVUDKONTORET LIGGER I HELSINGBORG

 varför ska jag tEckna försäkringEn

•  Avboknings- och hyrbilsförsäkring vid bilhaveri   
 innan planerad avresa.

Om ni inte kan komma iväg som planerat pga att bilen som ni ska 
resa med gått sönder innan avresa utgår ersättning för avboknings-
kostnaden för samtliga arrangemang som inte går att om- eller 
avboka.alternativt kan ni välja att genomföra resan med hyrbil.

•  Avbokningsförsäkring vid sjukdom eller olycksfall  
 under resan

Om någon blir sjuk under resan ges ersättning för avboknings- 
kostnader för inbokade arrangemang som inte återbetalas av 
uthyrare/arrangör.

• Vägassistans i Europa
Om du får ett fel på bilen utgår ersättning för servicereparatör/ 
bärgare och om bilen inte kan repareras kan du välja att fortsätta 
resan med hyrbil. väljer du att vänta när din bil repareras utgår 
istället ersättning för övernattning. Missar du på grund av felet på 
bilen en aktivitet eller ett boende utgår ersättning för avbok-
ningskostnaden. kommer du försent eller missar en dag eller fler 
av stughyra, greenfee eller liknande utgår ersättning med dagsan-
del per dag du missar.

• Komletterar hem- & bilförsäkringen
Om en skada som inträffar under resan eller hemma under 
resans gång ersätts av reseskyddet i hemförsäkringen eller 
bilförsäkringen utgår ersättning för den självrisken. Understi-
ger skadekostnaden självrisken utgår ersättning för de faktiska 
kostnaderna.

• Extra resgodsskydd vid stöld ur takbox
Om egendom förvarad i takbox blir stulen utgår ersättning med 
upp till 15.000 kr för den egendom som inte ersätts via hem/
villa- eller bilförsäkring.

• Hyra av utrustning
vid skada eller stöld av golf- eller skidutrustning utgår ersättning 
med upp till 300 kr per person och dag, för kostnaden för att 
hyra likvärdig utrustning. 

 viktigt att vEta viD köpEt

 Försäkringen kan tecknas för upp till 5 personer i samma bil. 
försäkringen är ett komplement till hem- och bilförsäkringen och 
bilen måste vara minst halvförsäkrad. grundpremien är 72 kr (för 
försäkringens första 4 dagar) därutöver är premien 18 kr per 
dag. 

 
 BilsEMEstErförsäkringEn gällEr intE

 Bilsemesterförsäkringen gäller inte vid:
• Driftstopp på grund av uppenbar försummelse i fråga om  
  bilens underhåll och skötsel

• Om du har glömt tanka bilen
• Om förare/passagerare varit påverkad av alkohol eller annat
    berusningsmedel
• Punktering om reservdäck ej är funktionsdugligt eller saknas    
  i bilen
• Om händelsen har sin grund i eller sker vid tävling med   
  bilen, träning för tävling eller militär användning.
  
Hur gör jAg om något HändEr?

 Om du behöver få hjälp på plats, ring sOs larmcentral på 
 +46 (0) 42 450 33 60. när resan är avslutad, kontakta solid
 Försäkringar för att göra en skadeanmälan.

 försäKringsgiVArE solid försäKringAr

 solid Försäkringar solid Försäkringar har varit verksamt sedan  
 1993 och huvudkontoret ligger i Helsingborg.  Vi har ca 3 miljoner  
 kunder i sverige.  Vi är marknadsledande inom reseförsäkringar  
 och i vårt breda försäkringsutbud har vi även bil-, hem- -, person-  
 inkomst- och specialförsäkringar. 

Hos oss ska det vara okrångligt att bli helkund. Därför räcker det 
att du har en enda försäkring för att du ska bli helkund och få 
10 % rabatt på hela sortimentet, med undantag för vår inkomst-
försäkring. Läs mer om våra försäkringar på www.solidab.se

solid Försäkringar
Box 22068, 250 22 Helsingborg 
Kundservice: 013 - 13 13 13, mån - fre 8 - 18. 
Hemsida: www.solidab.se 
E-post: kunder@solidab.se

BilsEMEstErförsäkring
En vanlig bil- och hemförsäkring täcker inte allt. Med en kompletterande bil- semester-
försäkring är du och dina medresenärer försäkrade under bilresan i Europa. 
Du får vägassistans, självriskskydd och avbokningsskydd mm.  
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Villkor Bilsemesterförsäkring sCI03 2009-01-01

1.Vem gäller bilreseförsäkringen för?
Försäkringen gäller för upp till fem personer i samma bil. Försäkringen 
gäller vid resa med personbil i ett europeiskt land som omfattas av gröna 
kort samarbetet och under förutsättning att bilen är minst halvförsäkrad.
det som sägs om bil i dessa villkor gäller även för medförd släp- eller hus- 
vagn.

2. omfattning
Försäkringen gäller för ersättningsbara händelser som inträffar från det att 
du lämnar hemmet och resan påbörjas och, under förutsättning att premie 
betalats för hela perioden, tills dess att du kommer hem igen. Paragraf 2.1 
gäller dock redan från det att premien inbetalats. Premiens storlek bestäms 
av resans längd, inklusive resdagar. Försäkringen kan tecknas för högst 45 
dagar. Försäkringen är ett komplement till det grundskydd som normalt 
finns i hem-, bil- och årsreseförsäkringar.

2.1 avboknings- och hyrbilsförsäkring vid bilhaveri innan planerad 
avresa
Blir den bil som försäkringen tecknats för så skadad genom en plötslig och 
oförutsedd händelse, att det rimligen inte går att påbörja resan som pla-
nerat, utgår ersättning för avbokningskostnaden med upp till 5.000kr per 
person, dock högst 15.000kr, för de arrangemang som inte går att om- el-
ler avboka för de personer som för sin semesterresa är beroende av bilen. 
Under förutsättning att hyrbil finns att tillgå, kan du i stället för avbokning 
välja att genomföra resan som planerat i en hyrbil av motsvarande storlek 
som den som försäkrats. ersättning för hyrbil utgår med upp till 1.000kr 
per dag, dock för längst den återstående tid försäkring tecknats för och 
högst för 10.000kr. ingen ersättning utgår för bränslekostnad, försäkring 
och extra utrustning.

För att ersättning ska utgå får du vid tecknandet av försäkringen inte ha 
känt till eller bort känna till felet på bilen. För att ersättning ska utgå krävs 
också att bilen genomgått i lag föreskriven kontrollbesiktning utan anmärk-
ning eller att eventuella anmärkningar åtgärdats. Fabrikantens anvisningar 
om skötsel och service skall följas för att ersättning skall utgå. det måste 
också vara odiskutabelt att bilen inte kan repareras i tid till den planerade 
avresedagen och att anledningen till det får inte vara att du underlåter att 
lämna in bilen omgående till reparation eller annan omständighet som står 
under din kon- troll. intyg från verkstaden krävs, samt att det inträffade 
omedelbart anmäls till Försäkringsbolaget eller dess utsedda representant 
för vägledning och/ eller bokning av hyrbil.

2.2 avbokningsförsäkring vid sjukdom eller olycksfall under resan
Om du, sedan resan påbörjats, på grund av sjukdom eller olycksfall blir 
inta- gen på sjukhus, av läkare föreskriven sängläge eller det av läkarintyget 
framgår att du inte kan utöva den aktivitet som var planerad, utgår ersätt-
ning för de avbokningskostnader du drabbas av och som inte återbetalas 
av uthyrare/ arrangör. om inte alla drabbas av skadehändelsen, utgår endast 
ersättning för den eller de drabbades andel.

Om du av samma skäl inte kan utnyttja del av eller hela kostnaden för 
liftkort eller green-feeavgift, samt hyra för golf- eller skidutrustning utgår 
ersättning med upp till 300 kr per drabbad person av kostnaden för varje 
dygn som inte kan utnyttjas som planerat. Första dygn som ersättning kan 
utgå för är dagen för första läkarbesöket.

Ersättning enligt detta moment utgår med högst 10.000 kr per tecknad 
försäkring. du måste kunna styrka, genom skriftligt intyg från läkare att 
sjukdomen eller olycksfallet rimligen hindrar dig från att genomföra resan 
som planerat. det inträffade måste också omedelbart anmälas till Försäk- 
ringsbolaget.

2.3vägassistans i europeiskt land som omfattas av gröna 
kortsamarbetet
Vägassistansen gäller för registerad personbil. Fordon som används i yrkes- 
mässig trafik som t ex taxi, budbil, hyrbil, körskolebil, ambulans, polisbil eller 
liknande omfattas dock ej. Rätt till assistans har bilens ägare eller annan 
person som använder bilen med ägarens tillstånd.

Vägassistans innebär följande:
Vid driftstopp som inträffar inom försäkringsperioden och i något av de 
europeiska länder som omfattas av gröna kortsamarbetet arrangerar och 
bekostar försäkring
• med upp till 1.500 kr en servicereparatör för att avhjälpa drift stoppet,
• med upp till 1.500 kr bärgning av bilen till närmaste verkstad.
• hyrbil enligt samma regler som i 2.1, om driftstoppet inte kan

avhjälpas inom 8 timmar,
• istället för hyrbil, ersättning i upp till 5 dagar för oplanerad övernattning 
på hotell medan bilen repareras, till en kostnad av maximalt sek 750 per 
person och natt. Bilsemesterförsäkring betalar inte för sådant som inte är 
inkluderat i rums priset vid eventuell hotellövernattning.

Vid ersättningsbart driftstopp utgår också ersättning med motsvarande 
en dygnsandel av kostnaden för stughyra, liftkort eller green-feeavgift, samt 
hyra för golf- eller skidutrustning för varje hela dygn som du på grund av 
försenad ankomst missar och som inte återbetalas av uthyraren. innebär 
förseningen att du helt måste avboka ett boende eller ett arrangemang 
utgår ersättning för avbokningskostnaden. ersättning enligt detta moment 
utgår med upp till 5.000kr per person, dock högst 15.000kr.

Undantag
service lämnas inte:
• Vid driftstopp på grund av uppenbar försummelse i fråga om
bilens underhåll och skötsel.
• Vid driftsstopp beroende på att du glömt tanka bilen.
• Om driftstoppet beror på att förare/passagerare varit påverkad
av alkohol eller annat berusningsmedel.
• Om driftstoppet orsakats med uppsåt eller genom grov
oaktsamhet.
• Vid punktering om reservdäck ej är funktionsdugligt eller
saknas i bilen.
• Om händelsen har sin grund i eller sker vid tävling med bilen,

Vid träning för tävling eller vid militär användning om resan påbörjats och 
din egen bil repareras och blir klar för avhämtning under försäkringsperio-
den ska, om inte annat särskilt överenskommes, hem- resan med hyrbilen 
planeras så att den egna bilen kan avhämtas på verksta- den och den hyrda 
samtidigt avlämnas.

Ingen ersättning utgår för de av- eller ombokningskostnader som arrangör, 
uthyrare eller motsvarande enligt lag, avtal eller liknande är skyldig att åter- 
betala till dig.

2.4. självriskförsäkring
Inträffar efter det att resan påbörjats en händelse som är ersättningsbar 
enligt reseskyddet i någon av de försäkrades hemförsäkring eller enligt 
bilförsäkringen för den bil resan genomförs i, ger försäkringen ersättning 
med ett belopp som motsvarar självrisken, dock högst 5.000kr. Understiger 
skadekostnaden självrisken, utgår ersättning med upp till 5.000kr för de 
faktiska kostnaderna, under förutsättning att själva skadehändelsen omfat-
tas av åberopad försäkring.

Inträffar efter det att resan påbörjats en sådan skada i någon av de försäk- 
rades permanenta bostad som är ersättningsbar enligt hem/villahemförsäk- 
ringen, utgår ersättning med ett belopp som motsvarar dragen självrisk, 
dock högst 10.000 kr. Understiger skadekostnaden självrisken, utgår ersätt-
ning med upp till 5.000kr för de faktiska kostnaderna, under förutsättning 
att själva skadehändelsen omfattas av åberopad försäkring.

För att ersättning ska utgå måste skadan vara anmäld till ditt hem/villahem/ 
bilförsäkringsbolag och reglerad enligt gällande försäkringsvillkor.
För kontanter är ersättningen begränsad till 500 kr per skadehändelse 
såvida det inte rör sig om stöld genom inbrott, väskryckning eller rån, då 
ersättning kan utgå med upp till 1,500 kr. detta ska framgå av polisintyg 
utfärdat av polisen på orten för stölden.

2.5 extra resgodsskydd för stöld av egendom förvarad i takbox
inträffar en stöld av egendom förvarad i takbox utgår ersättning med upp 
till 15.000kr för den egendom som inte ersätts via hem/villahem- eller 
bilförsäk- ring.

Värdering av stulen egendom sker med hänsyn tagen till ”ålder och bruk”. 
det innebär att ersättning utgår med vad motsvarande egendom av samma 
ålder och i samma skick kostar ute i handeln.

För att ersättning ska utgå måste takboxen ha varit låst och låset uppbru-
tet. Händelsen ska också polisanmälas. extraskyddet gäller inte ersättning 
för kontanter.

2.6 hyra av utrustning
Om golf- eller skidutrustning som medförts på resan, på grund av stöld 



eller skadegörelse inte kan användas så som planerats, utgår ersättning med 
upp till 300 kr per person och dag, dock högst 5 000 kr per försäkring, för 
kostnaden för att hyra likvärdig utrustning.

3. begränsningar och undantag för samtliga moment i paragraf 2.
Gemensamt för samtliga moment är att ingen ersättning utgår om du rimli- 
gen kunnat förvänta att en viss skada skulle inträffa eller vårdkostnad uppstå.
du måste vara aktsam om din egendom och hålla den under uppsikt eller inlåst, 
för att full ersättning ska utgå. Bl a ska alltid dörrar och fönster vara ordentligt 
stängda och låsta. ingen ersättning lämnas för kontanter som kvarlämnas i bil 
eller på hotellrum. Värdefull egendom(egendom med ett värde över 1.000 kr) 
ska alltid vara inlåst i väska, låda eller låsbart bagageutrymme i bil som ej är 
åtkomligt från kupén och aldrig kvarlämnas i nattparkerad bil. Finns safetybox/
kassaskåp ska den användas. egendom som du bär med dig, ska du ha under 
direkt uppsikt och aldrig lämna obevakad ens för en mycket kort stund. Vid 
oaktsamhet kan ersättningen bortfalla helt eller sättas ned i förhållande till 
graden av oaktsamhet och i enlighet med den praxis som finns på området. 
Telefonkostnader ersätts med maximalt 100 kr per skadetillfälle.

Har inte försäkringspremie betalats för hela den planerade restiden, återbe- 
talas i aktuellt fall endast så stor del av resekostnaden som motsvarar den tid 
försäkring tecknats för.

Försäkringen gäller ej för kostnader som kan uppstå för försäkringstagaren på 
grund av att researrangör eller återförsäljare av paketresor kommer på obe-
stånd, försätts i konkurs eller annan orsak som regleras i resegarantila- gen.
För försäkringen gäller dessutom att ersättning endast utgår under förutsätt- 
ning att du inte har rätt till ersättning enligt lag eller särskild författning, an- nan 
försäkring, garanti, räddningsabonnemang eller annat avtal. Vid avbokning utgår 
endast ersättning för den delav din betalning som du enligt resevillkor, trans-
portavtal eller liknande inte har rätt att få tillbaka.

4. försäkringstiden och betalning av premie
Försäkringen börjar att gälla kl. 00.00 den dag som anges som begynnelsedag. 
om försäkringen tecknas i samband med köp/bokning av resa är, om inte annat 
avtalas, avresedagen försäkringens begynnelsedag. Tecknas försäkringen på 
resans begynnelsedag börjar försäkringen att gälla först vid det klockslag som 
betalning sker.

Försäkringen är giltig endast under förutsättning att premien betalats före 
försäkringstidens början. Försäkringsbolagets ansvar för försäkringsfall inträder 
vid försäkringstidens början och varar till försäkringstidens slut. den förnyas 
inte automatiskt.

5. pul
solid behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande per- sondata-
lagstiftning. kunden medger att solid får tillföra och uppdatera sina kundda-
tabaser 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. Uppgifterna kommer att användas för 
att fullgöra solids åtaganden gentemot kunden, för att, informera kunden om 
erbjudanden samt i övrigt i marknadsföringssyfte. Upp- gifter om kunden kan 
komma att lämnas ut till solids samarbetspartners för marknadsföringsåtgär-
der. kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används 
för marknadsföringsändamål varvid solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. 
anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst. kunden äger rätt att på begäran ta 
del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade 
hos solid. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på an-
nat sätt irrelevanta åligger det solid att vidta rättelseåtgärder.kunden ger solid 
rätt att datainsamla och registrera personuppgifter.

Kunden ger också solid rätt att utnyttja denna information för direkt mark- 
nadsföring från solid och solid närstående företag, anslutna ombud samt andra 
seriösa företag inom ramen för gällande lagstiftning. solid kan efter senare 
anmälan se till att direktmarknadsföring till kunden undviks.

6. skadeanmälan
när en skada inträffat ska den anmälas till solid Försäkringar.
Försäkringen är ett komplement till grundreseskyddet i din hem- och bilför- 
säkring. Vid akut personskada ta i första hand kontakt med ditt hem- eller 
bilförsäkringsbolags akutnummer.

Vid bilolycka, skada eller liknande gällande fordonet ta kontakt med sos 
international +46 42 450 33 60 för vägassistans dygnet runt. Du måste kunna 

styrka åberopade händelser genom skriftliga intyg från lä- kare på resmålet, 
transportbolag, polis eller motsvarande med kompetens att avgöra skadans 
svårighetsgrad. du måste också med kvitton, räkningar eller liknande kunna 
styrka de kostnader du begär ersättning för.
skada som inträffar under transport eller på hotell ska anmälas till transport- 
företaget respektive hotellet. Alla ersättningskrav måste specificeras och de 
handlingar som behövs för att reglera skadan som t ex inköpskvitton eller 
läkarintyg ska skickas in tillsammans med skadeanmälan. denna ska också inne-
hålla en utförlig redogörelse för hur det gick till när skadan inträffade. Finns 
det någon annan försäkring som gäller för samma skada, måste uppgift om 
denna finnas med i skadeanmälan. skadade föremål ska behållas för att kunna 
besiktigas. om inte dessa regler eller andra anvisningar som ges i samband med 
skaderegleringen följs, kan ersättningen för skadan komma att sättas ned enligt 
gängse regler.

7. force majeure
Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust eller skada som har samband 
med atomkärnreaktion, krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolu-
tion, terroristattack, uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit 
makten eller förstörelse genom myndighetsingripande, strejk, lockout, blockad 
eller liknande händelse.

8. ångerrätt
I enlighet med bestämmelserna i distans- och hemförsäljningslagen omfattas 
reseförsäkring 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, om du inte avser att utnyttja försäkringen, meddela solid För- säk-
ringar att du önskar frånträda avtalet senast 14 dagar efter det att avtalet 
ingicks och innan försäkringen börjat gälla.

9. återkrav
I samma utsträckning som ersättning utbetalats, övertar solid Försäkringar 
rätten att återkräva utbetald ersättning av den som är ansvarig för skadan eller 
från annan försäkring.

10.tillämplig lag
För försäkringen gäller svensk rätt och jurisdiktion och utöver försäkringsvill- 
koren gäller vad som sägs i Försäkringsavtalslagen.

11.omprövning av beslut
Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid skada. om du inte är nöjd 
med vår skadereglering kan du begära att ditt ärende omprövas. din begäran 
om omprövning kan skriftligen påtalas till solid Försäkringar, se adress under 
paragraf 11 nedan. Möjligheten finns även att få ärendet prövat hos allmänna 
reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

12. försäkringsgivare
solid Försäkringar Box 22068
250 22 Helsingborg
undtjänst: 013-13 13 13 
e-post: kunder@solidab.se 
Hemsida: www.solidab.se 
Fax: 042-38 20 80
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