Avbeställningsskydd
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.

Detta faktablad 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. Försäkringen kan tecknas både för privat- och tjänsteresor och gäller utan självrisk.
Den som tecknar försäkringen ska vara stadigvarande bosatt inom EU/EES under en sammanhängande period om minst 6
månader innan tidpunkten för tecknande.

Vad ingår i försäkringen?
Avbeställningsskydd
Du får pengarna tillbaka om du inte kan resa på grund av:
−
Du, din medresenär, nära anhörig till dig/medresenär eller den du
har för avsikt att besöka drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller
dödsfall,
−
du blir oväntat uppsagd från ditt heltidsarbete, efter försäkringen
tecknats men innan avresa,
−
oförutsedd händelse inträffar som förorsakar väsentlig skada (t.ex.
brand eller översvämning) i din permanenta bostad i Norden, om
skadan som uppstått förväntas överskrida 250 000 kr.
−
du blir underkänd vid examination, som genomförs efter att
försäkring tecknats men innan avresa, vid heltidsutbildning på
högskola eller universitet.
−
om du tillsammans med din make/maka ska göra en gemensam
resa, och någon av er ansöker om skilsmässa efter att försäkringen
tecknats men innan avresa.

Vad ingår inte i försäkringen?
För fler personer än de som står angivna på försäkringsbeviset
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?
Högsta försäkringsbelopp är 40 000 kr per försäkrad och
200 000kr per försäkring
Ersättning utgår inte om orsaken till avbeställningen är att
något som är nödvändigt för resan saknas, t.ex. pass, visum,
vaccination eller liknande,

Var gäller försäkringen?
I hela världen, för den resa du ska åka på och som du tecknar avbeställningsskyddet för

Vilka är mina skyldigheter?
– Uppgifterna i ditt försäkringsbrev gäller för försäkringen, kontrollera att de stämmer och informerar oss om något ändras

– Avbeställning ska ske omgående då orsaken till avbeställningen blev känd och vid sjukdom skall läkarintyg utfärdas senast på avresedagen

– Du ska själv kontakta och återkräva eventuell ersättning från researrangören

När och hur ska jag betala?
Premien betalas i samband med köpet av resan. Försäkringen ska tecknas och betalas inom två dagar från det att bindande anmälningsavgift eller deposition
för arrangemanget ska betalas. Försäkring får inte tecknas senare än tre dagar innan arrangemanget påbörjas.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen täcker avbokning på grund av händelser som inträffar mellan bokningstillfället och avresetidpunkten så länge försäkringen är gällande. Försäkringen
börjar gälla då premien är betald och upphör då arrangemanget påbörjas, d.v.s. när du har checkat in på flygplats, buss, tåg eller hamnterminal.

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.
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