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 Barn Aktiv och utgör därmed inte fullständiga försäkringsvillkor. De
fullständiga villkoren finns att läsa på www.chubbforsakringar.se under Barn Aktiv.
Om något skydd är särskilt viktigt för dig, ta reda på om det omfattas av försäkringen genom att kontakta oss.

För vem gäller försäkringen
Barn Aktiv gäller för barn upp till 18 år som är hemmavarande hos försäkringstagaren eller för vilka försäkringstagaren innehar
den rättsliga vårdnaden. De försäkrade skall även vara folkbokförda i Sverige vid tecknandet.

Försäkringens innehåll
Om barnet drabbas av olycka ger Barn Aktiv ersättning för


sjukhusvistelse, när försäkrat barn varit inlagt på sjukvårdsinrättning i mer än 24 timmar. Ersättning lämnas högst i 24
månader vid en och samma sjukdom eller olycksfallsskada och dess följder.



medicinsk invaliditet, från 5% upp till 100%.



kosmetiska operationer med upp till det i försäkringsbrevet angivna beloppet under förutsättning att:
-

operationen utförs på sjukvårdsinrättning
behandlande läkare anser att operationen medför en förbättring av skadans utseende.



tandskador när försäkrat barn får en bestående tandskada på en eller flera tänder som inte är mjölktand, som orsakats vid
en och samma olycksfallsskada som inträffat under försäkringstiden



vård i hemmet

Försäkringen ger också ersättning vid


förälders bortgång på grund av olycksfallsskada



första gången ställd diagnos - cancer.

Försäkringen gäller under dygnets 24 timmar.
Försäkringen gäller i hela världen så länge du är fast boende i Sverige och inte vistas utanför Norden i mer än 12 månader.
Ersättning från Barn Aktiv är utan självrisk.

Definitioner
Olycksfallsskada innebär kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse.
Med cancer avses här en malign tumör karakteriserad av okontrollerad tillväxt och spridning av maligna celler och invasiv växt,
inkluderande mikroinvasiv, i vävnad. Termen cancer inkluderar leukemi och Hodgkin’s lymfom.
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Omfattning, ersättningsnivåer och premie
Försäkringen omfattar de typer av skada som anges här nedan, med 5 olika valmöjligheter avseende ersättningsnivåer:
Månadspremie för ett barn

85 kr

99 kr

112 kr

126 kr

139 kr

Månadspremie för två barn el fler

140 kr

168 kr

191 kr

214 kr

237 kr

Medicinsk invaliditet 5-100%

500 000 kr

750 000 kr

Kosmetisk operation

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

Sjukhusvistelse/dygn

300 kr

300 kr

300 kr

300 kr

300 kr

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

250 kr

250 kr

250 kr

250 kr

250 kr

Förälder avlider

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

Cancerdiagnos

250 000 kr

250 000 kr

250 000 kr

250 000 kr

250 000 kr

Tandskador
Vård av barn hemma/dygn

1 000 000 kr 1 250 000 kr

1 500 000 kr

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.

Viktiga begränsningar i ditt försäkringsskydd
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats:


av psykisk sjukdom, allvarlig psykisk störning, psykomotorisk försening/utvecklingsstörning, tillstånd som kategoriseras
som psykisk störning under vid tid tillämpliga diagnostiska klassifikationssystem, (även innefattande t.ex. MBD, DAMP,
ADD, ADHD, Aspbergers syndrom, autism, Touretts syndrom, och andra jämförbara sjukdomar).



om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall är Chubb fritt från ansvar. Har den försäkrade genom grov
vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder, kan ersättningen sättas ned såvitt angår honom eller
henne efter vad som är skäligt med hänsyn till hans eller hennes förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma
gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en
betydande risk för att skadan skulle inträffa. Ovanstående gäller inte om den försäkrade var allvarligt psykiskt störd.



genom brottslig handling eller till följd av krig eller atomkärnreaktion.



veneriska sjukdomar, HIV, AIDS och sjukdomar som uppstått på grund av sådana smittor, annat än om smittad som ett
resultat av blodtransfusion given av kvalificerad medicinsk läkare.



olycksfallsskada som försäkrad drabbats av på grund av felmedicinering eller felbehandling under förutsättning att skadan
är ersättningsgill såsom läkemedelsskada enligt läkemedelsförsäkringen eller såsom patientskada enligt
patientförsäkringen eller motsvarande utländskt ersättningssystem för patient- och/eller läkemedelsskador. Detta skall
dock inte tillämpas vid ersättning för vård p.g.a sjukdom eller olycksfall.

Försäkringen gäller inte heller om olycksfallsskadan eller sjukdomen inträffat under deltagande eller träning i:


professionell sport



sport som innehåller slag eller sparkar



kapplöpning till häst



drakflygning eller fallskärmshoppning



särskilt anordnad hastighetstävling med bobsleigh, rodel eller motordrivet fortskaffningsmedel eller i särskilt anordnad
träning härför



dykning med dykar- och/eller grodmansutrustning



bergsbestigning.

Ställd Cancerdiagnos om försäkrat barn tidigare diagnostiserats med samma eller annan cancersjukdom. För kliniskt och
patologiskt diagnostiserad sekundärcancer om den uppkommit på samma ställe som primärcancern eller genom spridning från
primärcancern till varsomhelst i eller på kroppen.
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Vid cancer är följande undantaget:





Alla tumörer som histologiskt är beskrivna som premaligna, non invasiva eller cancer in situ
Alla former av lymfom i närvaro av Humant Immunbrist Virus (HIV)
Karposis sarkom in närvaro av Humant Immunbrist Virus (HIV)
All hudcancer förutom invasivt malignt melanom

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

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.
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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, filial Sverige
T + 46 08-692 54 20
F+ 46 08-692 54 10
kundservice@chubb.com
skador@chubb.com

Chubb European Group SE, filial Sverige är registrerat i Bolagsverkets näringslivsregister med organisationsnummer 516403-5601 och har besöksadress Birger Jarlsgatan 43, 111
45 Stockholm. Chubb European Group SE är ett försäkringsföretag reglerat av bestämmelserna i den franska försäkringslagen med organisationsnummer 450 327 374 RCS
Nanterre och följande adress: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrike. Chubb European Group SE har ett till fullo betalt
aktiekapital på 896 176 662 € och står under tillsyn av Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Den
svenska filialen står även under tillsyn av Finansinspektionen.
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