
OM FORSIKRINGEN
Forsikringen gælder til fordel for den forsikrede som ejer 
af den cykelhjelm som står i det angivne forsikringsbevis 
(nederst kaldt Hövding). Forsikringen gælder alene for 
forsikringstageren som privatperson.

FORSIKRINGSPERIODE 
Forsikringstiden fremgår af forsikringsbeviset og forsi-
kringen gælder til og med forsikringstidens sidste dag. 
Forsikringstiden ophører uden forudgående opsigelse ef-
ter forsikringstiden. I det omfang Solid kan tilbyde kunden 
forlængelse af forsikringstiden, sendes et sådan tilbud om 
forlængelse af forsikringstiden til den forsikrede i forbin-
delse med forsikringens ophør.

Forsikringen kan til enhver tid opsiges af Forsikringsta-
geren. Forsikringsgiveren kan opsige forsikringen med én 
måneds varsel til udgangen af en måned.

ERSTATNING
Forsikringen giver erstatning for selvrisiko i den forsik-
redes indboforsikring hvis den Hövding der er angivet i 
forsikringsbeviset udløses i forbindelse med en ulykke, og 
den forsikredes indboforsikring giver erstatning for en ny 
Hövding. 

Forudsat at den forsikrede køber en Hövding fra det 
oprindelige købssted, og den forsikredes indboforsikring 
erstatter skaden gives erstatning for selvrisikoen op til 
5.000 kr 

I tilfælde af at den forsikrede køber en Hövding i hen-
hold til dette forsikringsvilkår efter en ulykke, fortsætter 
forsikringen at gælde for den nye Hövding med uændrede 
vilkår. 

SELVRISIKODÆKNING
Forsikringen har ingen selvrisiko. 

SKADESANMELDELSE
Anmeldelse af skade skal indgives til Solid uden ugrundet 
ophold efter skadens indtræffen. 

Kontakt os på skada@solidab.se eller ring 33 32 43 99 for 
at anmelde din skade.

Følgende skal vedlægges til skadesanmeldelsen:
- Garantibevis/forsikringsbevis
- Kvitteringen på den nye Høvding
- Erstatningsbesked fra indboforsikringen. 

PRÆMIE OG FORNYELSE AF FORSIKRINGEN
Du får forsikringen gratis i 12 måneder. Derefter har du 
mulighed for at forlænge forsikringen. Solid Försäkringar, 
der er forsikringsgiver, sender dig til tilbud om forlængelse 
af forsikringen i god tid inden forsikringen løber ud. Hvis 
du ikke ønsker at forlænge din forsikring, ophører den 
automatisk efter de tre måneder.

FULDSTÆNDIGE FORSIKRINGSVILKÅR
En kopi af de fuldstændige forsikringsvilkår kan bestilles ved 
at ringe til Kundeservice på telefon 33 32 43 99.

SVENSK LOV OM PERSONOPLYSNINGER (PUL)
Solid behandler forsikringstagerens personlige data i 
overensstemmelse med gældende svensk lov om persono-
plysninger. Forsikringstageren giver tilladelse til, at Solid må 
behandle, supplere og opdatere sine kundedatabaser med 
den type personlige oplysninger, som er en forudsætning for 
effektiv og god kunde- og databasepleje, som f.eks. korrekte 
navne- og adresseoplysninger til brevpost, telekommunika-
tion og e-mail. Ansvarlig for personoplysningerne er Solid 
Försäkringsaktiebolag, org.nr. 5164018482. Oplysningerne 
vil blive anvendt til at opfylde Solids forpligtelser over for 
forsikringstager, udarbejde forsikringsstatistik, til produktud-
vikling samt til markedsføring. Oplysninger om forsikrings-
tager kan blive udleveret til Solids repræsentanter og andre 

VÆRSGO! DU FÅR EN GRATIS SELVRISIKOFORSIKRING, NÅR DU KØBER DIN HÖV-

DING CYKELHJELM.

MED VOR LØNSOMMER SELVRISIKOFORSIKRING FÅR DU ERSTASTNING FOR SELVRISIKO-

EN I DIN HEM- ELLER INDBOFORSIKRING MED OP TIL 5 000 KRONER.  VI ER DESSUDEN 

HURTIGE OG SMIDIGE VED BEHANDLING AF EN SKADE.

HÖVDING SELVRISIKOFORSIKRING
Nedenfor gives en kort beskrivelse af indholdet i forsikringen. For en fuldstændig beskrivelse af forsikringens 

omfang og begrænsninger henvises til forsikringsvilkårene.

3 3 

X3 

3 



seriøse samarbejdspartnere til markedsføringsformål. Solid 
kan i henhold til loven blive tvunget til at udlevere persono-
plysninger til myndighederne. Forsikringstager har ret til at 
modsætte sig, at hans eller hendes oplysninger anvendes til 
markedsføringsformål, hvorefter Solid påtager sig at indføre 
en såkaldt reklamespærring. Anmeldelse om reklamespær-
ring foretages til kundeservice på telefon 33 32 43 99 eller til 
kunder@solidab.se. 
Forsikringstager har ret til på egen begæring en gang om året 
gratis at få oplyst, hvilke personoplysninger der er registreret 
hos Solid om vedkommende. En sådan begæring indsendes 
skriftligt til Solid på nedenstående adresse. Hvis oplysninger 
skulle vise sig at være fejlagtige, ufuldstændige eller på anden 
vis irrelevante, har Solid pligt til at foretage de fornødne ret-
telser.

I TILFÆLDE AF UENIGHED MELLEM PARTERNE
Hvis den forsikrede er utilfreds med en beslutning truffet af 
Solid eller andet vedrørende Solids produkter og tjenes-
ter skal den forsikrede kontakte Solid. Solid kan omgøre 
beslutninger, hvis eksempelvis forudsætningerne for 
beslutningen har ændret sig eller parterne har misforstået 
hinanden. Den forsikrede bedes i så fald sende en skriftlig 
klage til Solid.

Solids kontaktoplysninger er:
Solid Försäkringar
Box 22068, 250 22 Helsingborg  

Den forsikrede har desuden mulighed for at få klagen 
prøvet eksternt her:

Ankenævnet for Forsikring
Du kan også klage til Ankenævnet for Forsikring. Klagefor-
mular fås hos Solid, hos Forbrugerrådet eller i Ankenævnets 
sekretariat. Du skal betale et mindre gebyr for at få klagen 
behandlet i Ankenævnet. 
Ankenævnet for Forsikring
Anke Heegårdsgade 2
1572 København V
Tlf. 3315 8900
Telefontid: kl. 10-13

Retssager
Tvister vedrørende disse forsikringsbetingelser og forsi-
kringen skal afgøres efter dansk ret. Forsikringsbetingel-
serne og andre dokumenter udfærdiges på dansk, og Solid 
Försäkringsaktiebolag vil også kommunikere på dansk med 
dig.

Fortrydelsesret
For forsikringer, der dækker i mere end én måned, har 
forsikringstageren fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen er 14 
dage. Fristen regnes fra indgåelse af forsikringsaftalen. Du 
har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række op-
lysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. 
Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse 

forsikringsbetingelser. Hvis fristen udløber på en helligdag, 
lørdag, søndag, grundlovsdag, den 5. juni, juleaftensdag, den 
24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan 
du vente til følgende hverdag. Inden fortrydelsesfristens 
udløb skal du underrette Solid (Se adressen ovenfor) om, at 
du har fortrudt aftalen. Underretter du Solid pr. post, er det 
tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis 
du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du 
f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare kvitteringen

OM SOLID FÖRSÄKRINGAR
Solid Försäkringsaktiebolag, org.nr. 516401-8482, er et 
forsikringsselskab, som har været aktivt i Sverige siden 
1993. I Sverige har Solid i dag 3 millioner kunder. Solid har 
sit hovedkontor i Helsingborg, er underlagt det svenske 
finanstilsyn og har tilladelse til at drive forsikringsvirksom-
hed for en række forskellige typer forsikringer.

HAR DU SPØRGSMÅL
Gennemlæs din vedlagte forsikringspolice, kontrollér at 
alting er korrekt, og kontakt os med eventuelle rettelser. 
Kontrollér især at betalingsvilkårene stemmer overens 
med dine ønsker, og kontakt eventuelt vores kundeservice 
på tlf. 33 32 43 99, hvis du har spørgsmål.

Postadresse Solid Försäkringar, Box 22068, 250 22 Helsingborg, Sverige Besøgs- och leveringsadresse Ekslingan 8, 254 67 Helsingborg, Sverige
Telefon 33 32 43 99 E-mail info@solidab.dk Organisationsnummer 516401-8482 


