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Trygghetsförsäkring
Ersätter självrisken vid olycka
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Teckna en trygghetsförsäkring
till din Hövding
Tack för att du valt att köpa en Hövding cykelhjälm! Den ger dig ett bra skydd vid olycka.

För-och efterköpsinformation
Självriskeliminering, Hövding cykelhjälm
Detta är information som försäkringsföretag enligt lag ska lämna innan
köp av försäkring. Det är viktigt att du läser informationen. Notera att
informationen endast ger en översiktlig information.

Om försäkringen
Försäkringen gäller till förmån för den försäkrade i
dennes egenskap som ägare av den Hövding som står
angiven i försäkringsbeviset
Försäkringen ersätter den självrisk du får från ditt hemeller villaförsäkringsbolag, upp till 5 000 kronor, om din
Hövding blåses upp i samband med en olycka. Den s.k.
självriskelimineringen gäller för den Hövding som står
angiven i försäkringsbeviset och under förutsättning
att ditt hemförsäkringsbolag lämnar ersättning för en
ny Hövding. Om något skydd är särskilt viktigt för dig
ber vi dig fråga oss genom att ringa vår kundservice på
telefon 0771-113 113.

Försäkringstid och förnyelse

För ett ännu tryggare val kan du köpa till en
förmånlig Solid trygghetsförsäkring som gäller
i 12 månader med möjlighet till förlängning.
Den gällerom din hjälm löser ut i samband
med en cykelolycka. Försäkringen ersätter
dig för den självrisk som ditt försäkringsbolag
gör avdrag för då de ersätter dig med en ny
hjälm.

Trygghetsförsäkringen tecknas för en period på 12
månader. Försäkringen upphör att gälla utan föregående
uppsägning efter försäkringstiden. I den mån Solid
Försäkring kan erbjuda en förlängning av försäkringen
skickas ett sådant förlängningserbjudande till dig i god
tid innan försäkringen upphör att gälla.

Ersättning
Under förutsättning att den försäkrade återanskaffar
en Hövding från det ursprungliga inköpsstället och den
försäkrades hemförsäkringsbolag ersätter skadan ges
ersättning för självrisken upp till maximalt 5 000 kr.
För det fall den försäkrade återanskaffar en Hövding
i enlighet med detta försäkringsvillkor efter en uppblåsning, fortsätter försäkringen att gälla för den nya
Hövdingen med oförändrade villkor.

• Solid Försäkring står för självrisken i
din hemförsäkring vid en olycka.

Självrisk

• Utlöses din hjälm av andra anledningar
än vid en olycka kan Hövdings egen
garanti hjälpa dig, se sista sidan.

Skadeanmälan

Försäkringen gäller utan självrisk.

Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad
skada göras till Solid Försäkring. För att inte ersättning
ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad skada
göras så snart som möjligt. Solid Försäkring ersätter

inte skada som den försäkrade anmäler senare än tio år
från det att skadan inträffade.
Vid skada ska anmälan göras så fort som möjligt.
Skadeanmälan görs till Solid Försäkring och ska
innehålla följande:
•

Försäkringsbevis.

•

Inköpskvitto på den nya Hövdingen.

•

Ersättningsbesked från hemförsäkringsbolag.

Fullständiga försäkringsvillkor
För fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig att ringa
Solid Försäkrings kundservice på telefon 0771-113 113
eller mejla till kunder@solidab.se.

Personuppgiftslagen (PUL)
Solid Försäkring behandlar dina personuppgifter i
enlighet med gällande persondatalagstiftning. Du som
försäkrad medger att Solid Försäkring får behandla,
tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana
personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv
och god kund- och registervård, såsom t.ex. korrekta
namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post.
Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkrings
aktiebolag org.nr 516401-8482. Uppgifterna kommer
att användas för att bedöma försäkringsansökningar,
fullgöra Solid Försäkrings åtaganden gentemot dig
som försäkrad, tillvarata Solid Försäkrings rättsliga
anspråk, upprätta försäkringsstatistik, för marknadsoch kundanalyser samt för produktutveckling. Uppgifter om dig kan även komma att lämnas ut till Solid
Försäkrings samarbetspartners för de nu nämnda
ändamålen. Enligt lag kan Solid Försäkring bli tvungen
att lämna ut personuppgifter till myndigheter.
Dina uppgifter kan även komma att användas för
marknadsföringsändamål. Du samtycker till att
Solid Försäkring använder dina personuppgifter för
marknadsföring samt till att dessa lämnas ut till Solid
Försäkrings samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Du har alltid rätt att motsätta sig att dina
uppgifter används för marknadsföringsändamål, varvid
Solid Försäkring åtar sig att införa en s.k. reklamspärr.
Anmälan om reklamspärr görs till kundservice på
telefon0771-113 113 eller till kunder@solidab.se.

Du har alltid rätt att på egen begäran en gång om året
kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende
dig som finns registrerade hos Solid Försäkring. Sådan
begäran skickas skriftligen till Solid Försäkring på nedan
stående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara
felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta
åligger det Solid Försäkring att vidta rättelseåtgärder.

Ångerrätt
I enlighet med bestämmelserna i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har
försäkringstagare rätt att frånträda avtal som är
ingångna på distans t.ex. via telefon eller internet eller
utanför s äljarens affärslokaler (ångerrätt). Ångertiden är
14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Ångerfristen
börjar löpa tidigast när den försäkrade har fått lag
stadgad information och villkor.
Om du vill nyttja din ångerrätt meddela Solid Försäkring
eller dess representant inom ovannämnda tid. Solid
Försäkring har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit giltig.

Om vi inte skulle komma överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor
som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt
med oss. Vi tycker det är av största vikt att höra din
åsikt och att följa upp frågor du är missnöjd med. Vi
är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex.
förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra.
Skicka ett skriftligt klagomål till Solid Försäkring som
då tar upp ditt ärende:
Solid Försäkring
Box 22068, 250 22 Helsingborg
Kan du inte godta vårt beslut har du dessutom möjlighet
att få ärendet prövat externt enligt följande:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Domstolsprövning
En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i
allmän domstol, i första hand tingsrätt.
Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan
du också vända dig till:
Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 242 15, 104 51 Stockholm

0771-113 113

HÖVDINGS

kunder@solidab.se

GARANTI

solidab.se

Garantin ersätter dig om din Hövding är defekt eller
har blåst upp utan en olycka, så länge den använts på
rätt sätt.
REKLAMATION
Skulle din Hövding vara skadad eller du upptäcker ett
fel på den så har du rätt att reklamera den. Reklama
tionen ska göras inom två månader från att felet
har upptäckts. Vi ersätter dig med en ny Hövding
så länge den inte använts felaktigt eller är defekt till
följd av ditt handhavande.
Enligt konsumentköplagen varar din reklamationsrätt
i 3 år från den dag du fick din Hövding.

Kontakta gärna vår kundservice på telefon
0771-113 113 (mån–fre 08.00–18.00) eller via e-post
till kunder@solidab.se

Har du frågor?

HUR GÖR JAG?
Du anmäler din reklamation via Hövdings hemsida
www.hovding.com Där går du in under fliken Garanti
och fyller i kontaktformuläret. Därefter tar vi beslut
om hur vi går vidare, antingen genom att reparera
Hövdingen, ersätta Hövdingen med en ny eller åter
köp. Vi skickar en retursedel så att du kan skicka den
felaktiga enheten till oss.

Solid Försäkring har varit verksamt sedan 1993 och
har sitt huvudkontor i Helsingborg. I Sverige har Solid
Försäkring idag tre miljoner kunder. Solid Försäkring
står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd
att bedriva försäkringsverksamhet för en rad försäkringstyper.

Om Solid Försäkring

FRÅGOR

Organisationsnummer: 516401-8482
Kundservice: +46 (0)771 113 113
E-post: kunder@solidab.se
Webbplats: www.solidab.se

Vill du lära dig mer om hur Hövding fungerar?
Gå in på vår hemsida www.hovding.com.
Du kan också kontakta oss på 040-23 68 68
eller på info@hovding.com

Solid Försäkringsaktiebolag
Box 22068, 250 22 Helsingborg

Försäkringsgivare
Även den kommunala konsumentvägledaren kan ge
råd och information.
Kommunal konsumentvägledare
Hallå Konsument
Box 48, 651 02 Karlstad

Hövdings Garanti

