
FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
Följande försäkringsmoment omfattas av försäkringen:
1. Avbeställningsskydd
2. Försening av allmänt transportmedel
3. Missad anslutning
4. Bagageförsening
5. Självriskskydd

DEFINITIONER
Försäkringen gäller för kortinnehavare av giltigt Supreme 
Card. Försäkringen träder i kraft då mer än 75 % av resans 
belopp erlagts med Supreme Card. Försäkringen gäller 
inte vid betalning på bank eller post.

Make/registrerad partner/sambo och barn som inte fyllt 
23 år omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller även 
vid resa på egen hand under förutsättning att försäkring-
ens övriga villkor är uppfyllda. Barnet ska vara boende 
(mantalsskriven) hos kortinnehavaren eller hos den andre 
föräldern.

Med nära anhörig menas försäkringstagarens maka, make, 
barn, barnbarn, föräldrar, syskon, far-, mor- och svärför-
äldrar, person med vilken försäkringstagaren sammanbor 
under äktenskapsliknande förhållanden, samt person som 
har vårdnaden om någon inom denna krets.

Med medresenär menas en person som beställt resa till 
samma resmål som försäkringstagare.

Försäkringen gäller under förutsättning att resan sker med 
allmänt färdmedel, d.v.s. färdmedel med tillstånd att ta 
passagerare för luft-, mark-, eller sjötransport. Vid köp av 
enkel biljett gäller försäkringen från det att försäkrings-
tagaren lämnat sin bostad alternativt den plats där resan 
påbörjats till dess försäkringstagaren anlänt till resmålet.

Vid köp av tur- och retur, charterresa eller rundresa gäl-
ler försäkringen från det att försäkringstagaren lämnat sin 
bostad, alternativt den plats där resan påbörjats, till dess 
att försäkringstagaren kommit hem, dock längst 60 dagar.

Olycksfall definieras i detta villkor som en kroppslig, oför-
utsett, plötslig och yttre skada.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Försäkringen gäller vid köp av privatresa i Norden med 
avresa från Norden. Resan ska vara bokad genom resebyrå, 
flygbolag eller organiserad researrangör för ett belopp om 
lägst 1.000 kr.

Omfattning
Försäkringen ersätter de kostnader som avser försäkrings-
tagarens resa och som kan påföras försäkringstagaren 
enligt av researrangör, uthyrare eller övrigt trafikföretag 
fastställda bestämmelser.
 
I de fall bestämmelser saknas gäller de av Svenska Rese-
byråföreningen (SRF) och Researrangörsföreningen (RIS) 
utfärdade resevillkor gällande resans avbeställning.

Ersättning
I det fall försäkringstagaren innan påbörjad resa tvingas 
avbeställa resa-/researrangemang lämnas ersättning för av-
beställningskostnader enligt omfattning ovan.

Ersättning lämnas i det fall:
– Försäkringstagaren eller försäkringstagarens medresenär 
eller nära anhörig till försäkringstagaren drabbas av akut 
sjukdom, olycksfall eller dödsfall. 
– Försäkringstagaren blir oväntat uppsagd från sitt arbete 
inom en månad före avresa.
– Plötslig och oförutsedd händelse inträffar som förorsa-
kar väsentlig skada i försäkringstagarens permanenta bo-
stad i Norden.

Max ersättningsbelopp är 15.000 kr, dock max 45.000 kr 
för hela den försäkrade familjen.

Undantag
Avbeställningsskyddet gäller inte för resa vars planerade 
restid överstiger 60 dagar.

FÖRSENING AV ALLMÄNT TRANSPORT-
MEDEL
I det fall allmänt transportmedel (båt, buss, flyg, tåg) för-
senas vid ut- eller hemresa så att ankomsten till resmålet 
försenas mer än 6 timmar utgår ersättning enligt nedan:

– Mer än sex timmar, 1.000 kr per försäkrad
– Max 4.000 kr per familj

Ersättning lämnas under förutsättning att inget annat 
transportmedel erbjuds inom 6 timmar.

Rätt till ersättning föreligger när förseningen berott på:

– Tekniskt fel
– Dåligt väder

Undantag
Ersättning utgår ej mer än en gång per resa.

MISSAD ANSLUTNING
Är du beroende av flera anslutningar för att komma fram 
till resmålet och missar en anslutning på grund av att det 
allmänna transportmedel du ska resa med försenas mer än 
2 timmar, till följd av tekniskt fel eller dåligt väder, lämnas 
ersättning med upp till 1.000 kr per försäkrad för nödvän-
diga och skäliga kostnader. 

Undantag
Ersättning utgår ej mer än en gång per resa.

BAGAGEFÖRSENING
I det fall den försäkrades bagage anländer försenat mer än 
sex timmar lämnas ersättning med 1.000 kr per försäk-
rad. Maxbelopp per familj är 5.000 kr. I det fall bagage 
inte lämnats ut efter 48 timmar utgår ersättning med yt-
terligare 2.000 kr per försäkrad. Maxbelopp per familj är 
10.000 kr.

Ersättning lämnas mot kvitto för inköp av nödvändiga 
kläder och toalettartiklar.

Undantag
Ersättning utgår ej för bagageförsening vid hemresa.

SJÄLVRISKSKYDD
A) HEM-/VILLAFÖRSÄKRING
I det fall skada inträffar på den försäkrades permanenta 
bostad i Norden under tiden den försäkrade befinner sig 
på resa och om den försäkrade erhåller ersättning från 
sitt hem-/villaförsäkringsbolag lämnas ersättning för den 
självrisk som betalas i samband med skadan. Maximalt 
ersättningsbelopp är 1.000 kr.

B) PERSONBILSFÖRSÄKRING
I det fall skada inträffar på den försäkrades personbil (re-
gistrerad i Norden) under tiden den försäkrade befinner 
sig på resa och om den försäkrade erhåller ersättning från 
sin personbilsförsäkring lämnas ersättning för den själv-
risk som betalas i samband med skadan. Max ersättnings-
belopp är 10.000 kr. Ersättning lämnas endast för skada 
som uppstår då bilen står parkerad vid försäkrads bostad 
och under förutsättning att bilen inte brukats.

GENERELLA UNDANTAG
Reglering av ersättning kan endast ske en gång per en och 
samma skada och person, även om den försäkrade innehar 

fler än ett Supreme Card.

Försäkringen ersätter inte kostnader där ersättning kan 
erhållas från annat håll enligt lag, författning, konvention, 
researrangör alternativt annat försäkringsbolag.

Ersättning lämnas endast om sjukdom eller skada är akut 
och okänd vid beställning av resa.

Försäkringen gäller inte:
• Vid skada som har samband med sjukdom, olycks-

fall eller annan följdverkan orsakad av graviditet el-
ler barnafödsel.

• För kronisk sjukdom/ infektionstillstånd psykisk 
sjukdom/störning eller fobier.

• Då resa beställts trots medicinskt avrådande.
• För kostnader som uppkommit genom att försäkrad 

dröjt med avbokning av researrangemanget.

Försäkringen gäller inte vid skada som har samband med 
atomkärnreaktion eller krig, krigsliknande händelse, ter-
rorhandling, inbördeskrig, revolution, uppror eller åtgärd 
av makthavare som obehörigen tagit makten eller förstö-
relse genom myndighets ingripande. Försäkringen gäller 
inte heller vid skada till följd av myndighetsagerande eller 
till följd av naturkatastrof.

För samtliga moment i försäkringen gäller försäkringsav-
talslagen i tillämpliga delar.

Om missnöje finns angående hantering av försäkringsä-
rende skall detta skriftligen påtalas till försäkringsbola-
gets huvudkontor. Om missnöje fortfarande finns, finns 
möjlighet att få ärendet prövat i Allmänna Reklamations-
nämnden (ARN) eller av allmän domstol.

Den som gör anspråk på ersättning förlorar denna möj-
lighet om han eller hon inte anmäler skadan till Försäk-
ringsgivaren inom tre år från det att han eller hon fick 
kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i 
vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade 
kunnat göras gällande.

Har anspråket framställts till Försäkringsgivaren inom 
denna tid är dock fristen enligt ovan minst sex månader 
räknat från den dag då Försäkringsgivaren tagit slutlig 
ställning i ersättningsfrågan.

Dessa förmåner gäller tills annat meddelats från Försäk-
ringsgivaren. Meddelande angående ändrade förmåner 
skickas från Försäkringsgivaren i vanligt brev till Kort-
medlemmens senast uppgivna adress.

Dessa förmånsvillkor ersätter eventuella tidigare villkor 
som tillställts eller innehafts av Kortmedlemmen och som 
omfattar motsvarande Supreme Card från Resurs Bank 
gruppförsäkring för Kortmedlem.

NÖDVÄNDIG DOKUMENTATION
Vid skada skall en skadeanmälningsblankett ifyllas och 
kan rekvireras från SOLID Försäkringar.
 
Färdbiljett, kvitto på inköpt resa där det framgår att resan 
till 75 % betalats med Supreme Card skall bifogas med 
skadeanmälan.

Sjukdom/olycksfall ska styrkas med läkarintyg utfärdat av 
legitimerad läkare. Läkarundersökning ska ha genomförts 
före avresa.

Ersättningsbesked från hem-/villaförsäkring alternativt 
personbilsförsäkring där det framgår självriskens storlek.

Intyg från allmänt transportmedel där förseningens längd 
och orsak framgår skall bifogas med skadeanmälan.
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Försäkringsgivare är SOLID Försäkringar AB, Box 22209, 250 24 Helsingborg
Telefon kundtjänst: 013–13 13 13 
E-post: kunder@solidab.se
www.solidab.se

 


