Förköpsinformation

Du har rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den. Förköpsinformationen är
skapad för att ge dig en kortfattad översikt av Chubb Olycksfallsförsäkring och utgör därmed inte fullständiga försäkringsvillkor.
De fullständiga villkoren finns att läsa på www.chubbforsakringar.se under Olycksfallsförsäkring.
Om något skydd är särskilt viktigt för dig, ta reda på om det omfattas av försäkringen genom att kontakta oss.

För vem gäller försäkringen
Olycksfallsförsäkring gäller för dig som är bosatt i Sverige och som är mellan 18-64 år. Ditt försäkringsskydd gäller till den
dagen du fyller 70 år.
Du kan välja att medförsäkra maka, make eller sambo som är mellan 18-64 år samt även barn som är under 18 år som är skriven
på samma adress.

Försäkringens innehåll
Olycksfallsförsäkring ger ersättning om du pga olycka


hamnar på sjukhus i mer än 24 timmar. Ersättning 500 kr/dygn i upp till 365 dagar



blir sjukskriven till 100% i mer än 14 dagar. Ersättning 3 000 kr. Gäller ej försäkrade barn



blir invalidiserad från 1-100%. Ersättningen upp till 850 000 kr, baserad på vilken grad du får i bestående
funktionsnedsättning



skadar tand eller tänder. Ersättning 5 000 kr



bryter ben, arm eller handled. Ersättning 2 000 kr



avlider. Ersättning 50 000 kr, 300 000 kr, 600 000 kr eller 900 000 kr beroende på vilken ersättningsnivå du valt.

Premien för försäkringen påverkas av vald ersättningsnivå. Försäkringen gäller under dygnets 24 timmar. Försäkringen gäller i
hela världen så länge du är fast boende i Norden och inte vistas utanför Norden i mer än 12 månader. Ersättning från
Olycksfallsförsäkring är utan självrisk.

Definitioner
Olycksfallsskada innebär kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse.

Omfattning, ersättningsnivåer och premie
Försäkringen omfattar de typer av skada som anges här nedan, med 4 olika valmöjligheter avseende ersättningsnivåer:
Ett barn 59 kr
Flera barn 118 kr

109 kr

129 kr

149 kr

179 kr

Barn

Vuxen
Nivå 1

Vuxen
Nivå 2

Vuxen
Nivå 3

Vuxen
Nivå 4

50 000 kr

50 000 kr

300 000 kr

600 000 kr

900 000 kr

--

3 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

2 000 kr

2 000 kr

2 000 kr

2 000 kr

2 000 kr

850 000 kr

850 000 kr

850 000 kr

850 000 kr

850 000 kr

500 kr

500 kr

500 kr

500 kr

500 kr

Sjukhusvistelse utomlands per dygn

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

Tandskada

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

Månadspremie

Dödsfall
Akutersättning
sjukskrivning 100% i mer än 14 dagar
Benbrott
Medicinsk invaliditet 1-100%
Sjukhusvistelse i Sverige per dygn

Både ersättningen och premien justeras uppåt med 3% per år i förhållande till den föregående perioden under följande tio år.
Det är för att värdet på ersättningen hela tiden ska vara densamma.
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Viktiga begränsningar i ditt försäkringsskydd
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats:


av smitta, av bakterie eller virus, av sjukdom eller utlösning av latent sjukdomsanlag



under påverkan av alkohol eller droger



på tänderna genom tuggning eller bitning



genom brottslig handling eller till följd av krig eller atomkärnreaktion



när du är besättningsmedlem på flygplan eller helikopter



i samband med graviditet, förlossning, missfall, abort samt komplikationer som uppstår från någon av nämnda situationer



vid deltagande i sport, idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrottsutövare.

Försäkringen gäller inte heller om olycksfallsskadan uppkommit under andra riskfyllda sporter som:


Boxning, brottning, karate eller därmed jämförbara idrottsutövningar



Bergsklättring, isklättring eller liknande aktivitet



Dykning med tuber eller fridykning på större djup än 10 meter



Sport- eller fritidsaktiviteter som utförs i luften



Off-pist åkning, backhoppning, rodel och andra extrema vintersporter.

Försäkringsvillkor
Du kan läsa exakt vad som gäller i våra fullständiga villkor. De fullständiga villkoren finns att läsa på
www.chubbforsakringar.se under Olycksfallsförsäkring.

Hur klagomål hanteras
Den som inte godtar Chubbs beslut i ett ärende kan:


Begära omprövning av beslutet hos den handläggaren som beslutat i ärendet. Har nya omständigheter framkommit är
Chubb beredda att ompröva sitt beslut.



Vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få försäkringsfrågor prövade. ARN:s prövning är kostnadsfri
och beslutet har formen av en rekommendation.
Adress: Box 174, 101 23 STOCKHOLM www.arn.se Telefon: 08 - 783 17 00.



För det fall medicinska bedömningar har krävts, vända sig till Personförsäkringsnämnden (PFN) för att få
försäkringsfrågor prövade. PFNs prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av ett rådgivande yttrande.
www.forsakringsnamnder.se
Adress: Box 24067, 104 50 STOCKHOLM Telefon: 08-522 787 20.



Väcka talan mot Chubb vid allmän domstol. Närmaste tingsrätt kan lämna information om detta.

Om den försäkrade vill veta mer kan den försäkrade vända sig till Chubb eller ta kontakt med Konsumenternas försäkringsbyrå.
Byrån gör inte någon prövning av enskilda ärenden men ger kostnadsfritt råd och hjälp åt konsumenter i försäkringsfrågor.
Adress: Box 24215, 104 51 STOCKHOLM www.konsumenternas.se. Telefon: 08 - 22 58 00
Den försäkrade kan även vända sig till Konsumentvägledaren i sin kommun för hjälp med allmänna råd och upplysningar i
ärenden som gäller den försäkrade som konsument.

3

Ångerrätt
Försäkringstagaren har rätt att frånträda försäkringsavtalet (ångerrätt) genom att lämna meddelande till Chubb om frånträdet
inom fjorton (14) dagar räknat från den dag som försäkringstagaren fått försäkringsbrevet.
Om försäkringstagaren utövar sin ångerrätt ska Chubb senast inom trettio (30) dagar betala tillbaka premiebelopp som
försäkringstagaren har betalat till Chubb. Försäkringstagaren ska vid utövande av ångerrätten senast inom trettio (30) dagar
betala tillbaka belopp om sådant utbetalats från Chubb. Tiden räknas från den dag Chubb fick meddelande från
försäkringstagaren om frånträdet av avtalet.

Försäkringsgivare
Chubb European Group Limited
T + 46 08-692 54 20
F+ 46 08-692 54 10
kundservice@chubb.com
skador@chubb.com

Allt innehåll i detta material är för allmän information enbart. Det utgör inte personligt rådgivning, eller en rekommendation av någon produkt eller service vare sig till enskilda
eller till företag. För fullständiga villkor och omfattning, vänligen se försäkringsdokumentationen. Chubb European Group Limited filial Sverige, Besöksadress: Birger Jarlsgatan
43, Postadress: Box 868, SE-101 37 Stockholm, org nr 516403-5601, registrerad i Bolagsverkets filialregister. Filialens verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen vars
regler kan vara olika från de regler som gäller i UK. Chubb European Group Limited , reg. nr 1112892, har sitt huvudkontor i England med adress 100 Leadenhall Street, London,
EC3A 3BP, United Kingdom och är auktoriserad och reglerad av Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA, UK.
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