Reseförsäkring Plus
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Solid Försäkringsaktiebolag, Sverige

Produkt: Reseförsäkring

Solid Försäkringsaktiebolag (org.nr. 516401-8482) Box 22068, 25022 Helsingborg.
Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn. Institutionsnummer: 22090.

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?
Du får till exempel hjälp med att komma ikapp din resa om du missar din utresa från Norden, du får ersättning
för förlorade semesterdagar då du blir sjuk eller behöver avbryta din resa i förtid, eller varför inte få en ny resa
om du blir sjuk och sängliggande mer än halva resan. Du får dessutom hjälp om ditt pass blir förlorat eller
stulet.

Vad ingår i försäkringen?
Resestartsskydd för ut- och hemresa
Resestartskydd vid ut- och hemresa, kom ikapp din resa
p.g.a. en plötslig och oförutsedd händelse.
Högsta ersättningsbelopp vid utresan är 30 000 kr per
försäkrad och 100 000 kr per familj eller resesällskap.
Högsta ersättningsbelopp vid hemresan är 15 000 kr per
försäkrad och 50 000 kr per familj eller resesällskap.
Vägassistans
Ersättning för assistans och bärgning om du åker i egen bil
och råkar ut för ett driftstopp.
Ersättning utgår med maximalt 1 500 kr.
Försening färdmedel
Ersättning om färdmedlet blir försenad med mer än 2
timmar. Ersättning utgår med sammanlagt högst 1 500 kr per
person.
Bagageförsening
Ersättning om bagaget blir försenat med mer än 2 timmar.
Högsta ersättningsbelopp vid utresan är 5 000 kr per
försäkrad och 20 000 kr per familj eller resesällskap. Högsta
ersättningsbelopp vid hemresan är 1 000 kr per försäkrad och
5 000 kr per familj eller resesällskap.
Sportutrustning
Hyra av sportutrustning om din egen blir försenad, skadad
eller stulen person. Ersättning utgår med upp till 750 kr per
dag och försäkrad, dock högst 3 000 kr för hela reseperioden
(per försäkrad) och 15 000 kr per familj eller resesällskap.
Förlorade semesterdagar
Om du under resans gång behöver avbryta resan, blir sjuk
eller drabbas av olycksfall eller behöver avstå aktivitet enligt
läkare så kan du få ersättning för de förlorade
semesterdagarna. Högsta ersättningsbelopp är 1 000 kr per
dag, totalt 30 000 kr per försäkrad eller 100 000 kr per familj
eller resesällskap.

Vad ingår inte i försäkringen?
Kostnader för medicin och sjukvård som är täckt av
din hemförsäkring

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Du kan inte få ersättning för kostnader som uppstår för
att du var eller kunde förväntas bli sjuk redan innan du
reste
Ersättning lämnas inte om du kan antas ha förutsett
eller förhindrat händelsen
För att ersättning ska lämnas krävs det att du kan
uppvisa ett skriftligt intyg utfärdat av opartisk och behörig
läkare på resmålet. Av läkarintyget ska det framgå
diagnos, ordination samt antal sjukdagar.
Ersättning

lämnas

inte

vid

inställt

eller

flyttat

idrottsevenemang. Ersättning lämnas enbart för aktiviteter
som var bokade innan resan påbörjades.

Allvarliga händelser hemma
Sjukdom/olycksfall/ dödsfall av nära anhörig alt. väsentlig
skada på din privata egendom i Sverige. Högsta
ersättningsbelopp är 30 000 kr per försäkrad eller 100 000 kr
per familj eller resesällskap, dock maximalt resans pris.
Karantän
Ersättning för dagar du sitter i karantän på ditt boende under
resan p.g.a. att lokala myndigheter kräver det.
Ersättning med 500kr per dag och försäkrad och upp till
20 000 kr per familj eller resesällskap.
Aktivitetskostnader
Återbetalning av aktivitetskostnader om det blivit inställd
eller ej kunnat nyttjas p.g.a. sjukdom eller försening
Ersättning lämnas med maximalt 5 000 kr per försäkrad och
maximalt 20 000 kr per familj eller resesällskap.
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Stöld förlust av pass
Ersättning för merkostnader vid stöld eller förlust av ditt
pass/nationellt ID-kort. Högsta ersättningsbelopp är 2 000 kr
per försäkrad.
Självriskskydd
Ersättning om du drabbas av en skada (självrisk) på ditt hem,
bil eller hyrbil under restiden. Ersättning utgår med ett
belopp som motsvarar betald självrisk, dock högst 10 000 kr
per skadehändelse.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller endast vid privatresor med avresa från Norden och en planerad varaktighet av längst 45 dagar. Försäkringen
är ett komplement till grundreseskyddet i din hemförsäkring och gäller inom samma geografiska område som den försäkrades
hemförsäkring.

Vilka är mina skyldigheter?
Uppgifterna i ditt försäkringsbrev gäller för försäkringen, kontrollera att de stämmer och informerar oss om något ändras
Följ alltid våra aktsamhetskrav. Om du inte har följt våra aktsamhetskrav kan du få mindre eller ingen ersättning alls om något
händer, beroende på hur din oaktsamhet har påverkat skadan. Alla aktsamhetskrav finns i försäkringens villkor.
Att under försäkringsperioden inneha en hemförsäkring där reseskydd är inkluderat

När och hur ska jag betala?
Premien betalas i samband med köpet av resan

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringstiden framgår av försäkringsbeviset och gäller till och med försäkringstidens sista dag. Försäkringen upphör att gälla
utan föregående uppsägning efter försäkringstiden.

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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