AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Pengarna tillbaka för resan p g a sjukdom, olycksfall, dödsfall, uppsägning från arbetet eller
skada i bostaden.
Utöka med Extra så får du även ett skydd om bokat event, t ex en fotbollsmatch eller musikal,
blir inställt eller flyttat samt vid flygbolagskonkurs
Ingen självrisk

ETT OKRÅNGLIGT AVBESTÄLLNINGSSKYDD SOM GER DIG PENGARNA TILLBAKA OM DU INTE KAN RESA. DU KAN VÄLJA ATT UTÖKA SKYDDET MED
EXTRA, SOM ÄVEN GER DIG PENGARNA TILLBAKA OM DITT EVENT PÅ
RESMÅLET BLIR INSTÄLLT ELLER FLYTTAT SAMT VID FLYGBOLAGSKONKURS

AVBESTÄLLNINGSSKYDDET GÄLLER FÖR
AVBOKNING PÅ GRUND AV:		

Sjukdom, olycksfall eller dödsfall
Om du, din medresenär eller en nära anhörig drabbas av
akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.

PREMIE
Resans pris

Premie
Avbeställningsskydd

Premie
Extra

Totalt

0 - 3 000 kr

145 kr

100 kr

245 kr

3 001 - 6 000 kr

195 kr

100 kr

295 kr

Uppsägning av arbete

6 001 - 9 000 kr

285 kr

100 kr

385 kr

Om du blir oväntat uppsagd från ditt arbete omedelbart
före avresan.

9 001 - 12 000 kr

385 kr

100 kr

485 kr

12 001 - 15 000 kr

585 kr

100 kr

685 kr

15 001 - 18 000 kr

825 kr

330 kr 1 155 kr

18 001 - 21 000 kr

975 kr

340 kr 1 315 kr

21 001 - 25 000 kr

1 155 kr

330 kr 1 485 kr

25 001 - 28 000 kr

1 325 kr

330 kr 1 655 kr

28 001 - 31 000 kr

1 475 kr

340 kr 1 815 kr

31 001 - 34 000 kr

1 625 kr

330 kr 1 955 kr

34 001 - 37 000 kr

1 775 kr

340 kr 2 115 kr

37 001 - 40 000 kr

1 925 kr

330 kr 2 255 kr

Väsentlig skada i ditt hem

Om en oförutsedd händelse inträffar som orsakar väsentlig
skada i din permanenta bostad i Norden t ex vattenskada,
blixtnedslag, brand eller liknande.
Om ditt ressällskap inte kan resa

Om din/ dina medresenärer inte kan resa så att du måste
resa ensam.

Halva priset på premien för barn ej fyllda 12 år.
VÄLJ ATT UTÖKA SKYDDET MED EXTRA SÅ
GÄLLER AVBESTÄLLNINGSSKYDDET ÄVEN OM:
Bokat event blir inställt eller flyttat

Om ett förbokat event, t ex en fotbollsmatch, teaterföreställning eller musikal, blir inställt eller flyttat till tid
utanför bokad flygtid och inte går att ersätta med biljett
till likvärdigt event.
Flygbolaget går i konkurs
Ersätter det belopp du har betalat för din biljett hos ett
flygbolag som kommit på obestånd och därför ställt in
sina avgångar och som inte återbetalas av flygbolaget eller
den som övertar dennes ansvar.

BRA ATT VETA

Avbeställningsskyddet gäller vid köp av privata researrangemang och tjänsteresor som bokas genom ett reseföretag,
för resor upp till 40 000 kr per person.
Avbeställningsskyddet har ingen självrisk.
FÖR MER INFORMATION

Kontakta gärna din resebyrå eller ring Solids kundservice på
telefon 013-13 13 13 för mer information. Fullständiga
försäkringsvillkor, SAV 02, hittar du på www.solidab.se
Du tecknar försäkringen via din resebyrå.

Postadress Solid Försäkringar, Box 22068 250 22 Helsingborg, Besöks- och leveransadress Ekslingan 8, 254 67 Helsingborg , Växel 042-38 21 00
Fax 042-38 20 80, E-post info@solidab.se, Hemsida www.solidab.se, Moms-nr/Vat No SE663000275301, Pg 640 17 47 - 8. Bg 5876-0273

Forts. Avbeställningsskydd

AVBESTÄLLNINGSSKYDDET ERSÄTTER INTE

Avbeställningsskyddet gäller inte vid sjukdom, olycksfall
eller skada som du visste om (redan var diagnostiserad)
när du bokade resan. Avbeställningsskyddet gäller inte
heller om du behöver avboka resan p g a sjukdom,
olycksfall eller annan åkomma orsakad av graviditet eller
barnafödsel.
Om du har utökat med Extra ersätts inte
Avbeställningsskyddet gäller inte vid flygbolagskonkurs där
flygbolaget var under rekonstruktion, registrerat under
”chapter 11” insolvent, försatt i konkurs eller fanns med på
listan som publiceras på International Passanger Protections hemsida, www.ipplondon.co.uk/airline-news.asp
HUR GÖR DU FÖR ATT AVBOKA RESAN

Avboka din resa hos din resebyrå/arrangör och vänd dig
sedan till Solid försäkringar. Fyll därefter i en skadeanmälningsblankett och skicka in denna till Solid.
Bifoga avbokningsintyget från resebyrån samt övriga
dokument som anges på skadeanmälningsblanketten.

SOLID FÖRSÄKRINGAR
- Din okrångliga försäkringsgivare
Solid Försäkringar är din försäkringsgivare och sköter 		
administration och skadereglering. Solid Försäkringar 		
har varit verksamt sedan 1993 och huvudkontoret ligger
i Helsingborg.Vi har ca 3 miljoner kunder i Sverige.
Vi erbjuder ovanligt okrångliga försäkringar för alla
tillfällen i livet. Vi är marknadsledande inom produktförsäkringar och i vårt breda försäkringsutbud har vi 		
även bil-, hem- rese-, person- inkomst- och specialförsäkringar.
10% Helkundsrabatt
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 inkomstförsäkring. Läs mer om
våra försäkringar på www.solidab.se

KONTAKTA OSS

			 Telefon: 013 - 13 13 13, vardagar 8 - 18
			 Mail: kunder@solidab.se
			 Hemsida: www.solidab.se

