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Chubb Invaliditetsförsäkring 
Faktablad för försäkringsprodukt 

Försäkringsgivare: Chubb European Group, filial Sverige 

Produkt: Olycksfallsförsäkring S75C-394  

 
Det här dokumentet är endast en sammanställning av huvudmomenten denna försäkring täcker och 
dess undantag. Dokumentet är inte skapat för dig specifikt och dina individuella behov. Vänligen läs 
igenom fullständiga försäkringsvillkor samt all annan förköpsinformation och villkorsbeskrivning 
(exempelvis gällande dataskyddslagen) här.  
 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Vad ingår i 
försäkringen? 

✓ Försäkringen omfattar medicinsk 
invaliditet, benbrott samt reha-
bilitering orsakad av olycksfallsskada. 
Med olycksfallsskada förstås kropps-
skada som drabbar den försäkrade 
ofrivilligt genom plötslig yttre 
händelse. 

✓ Försäkringen gäller även vid 
förfrysning, värmeslag och solsting.  

✓ Medicinsk invaliditet, från 5 % upp till 
100 % p.g.a. olycksfallsskada som 
inträffar under försäkringstiden. 

✓ Benbrott p.g.a. olycksfallsskada 
betalas en engångsersättning för en 
eller flera benbrott som förorsakats av 
en och samma olycksfallsskada under 
försäkringsperioden. För benbrott 
betalas den engångssumma som 
nämns i försäkringsbrevet. 

✓ Rehabilitering; föreligger 30 % 
medicinsk invaliditet eller mer 
utbetalas det för försäkringen 
fastställda rehabiliteringsbeloppet 

✓  

Vad ingår inte i 
försäkringen? 

 Olycksfallsskada som orsakats av smitta eller 
bakterier. 

 Olycksfallsskada som orsakats av sjukdom eller 
utlösning av latenta sjukdomsanlag, även om 
sjukdomen har uppstått eller förvärrat 
olycksfallets följder.  

 Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada vid: 
deltagande i sport, idrottstävling eller 
organiserad träning som professionell 
idrottsutövare. Ex. på undantag är: sport som 
innehåller slag och/eller sparkar, fallskärms-
hoppning, bungy-jumping, dykning med tub på 
större djup än 30 meter, bergsklättring och 
slalom utanför pist. För en fullständig lista 
hänvisar vi till villkoren. 

 

Finns det några 
begränsningar av vad 
försäkringen täcker? 

!      Ersättning lämnas i högst 12 månader vid en och   
        samma olycksfallsskada och dess följder. 
!  Den försäkrade måste vara i åldern 18–70 år vid 

tecknandet av försäkringen 
!      Försäkringen ersätter inte om benbrottet gäller 

ben i fingrar, tår eller näsa. 
!      Tandskada som uppstått på grund av tuggning 

eller bitning omfattas ej av försäkringen. 
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Var gäller försäkringen? 
✓  Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbre vet och är stadig-

varande bosatt i Sverige. 
✓  Försäkringen gäller i Norden under dygnets 24 timmar samt under vistelse utom Norden 

under förutsättning att vistelsen inte varat längre än 12 månader. 

Vilka är mina skyldigheter?  
• Försäkringstagaren och den försäkrade måste ge korrekta och fullständiga uppgifter vid 

tecknande av- och vid försäkringsförnyelse.  
• Om försäkringstagaren vistas utom Norden längre än 12 månader åligger det försäkrings-

tagaren att meddela Chubb om adressbyte. 
• Ansökan om ersättning måste under alla omständigheter lämnas in inom tio (10) år efter 

det att skadan inträffat. 
• Om den som vill ha försäkringsskydd framställt anspråket till Chubb inom den tid som 

anges i tredje punkten, är fristen alltid minst sex månader från det att Chubb har förklarat 
sig tagit slutlig ställning till anspråket. 

 

När och hur betalar jag? 
Premien debiteras försäkringstagaren månadsvis eller per år och kan betalas antingen via 
autogiro eller mot faktura. 

 

När börjar- och slutar försäkringen att gälla? 
• Chubbs ansvar för försäkringen inträder, vid skriftlig ansökan dagen efter den dag 

försäkringstagaren ansökte om försäkringen och vid teckning av försäkringen per 
telefon omedelbart. I de fall försäkringen tecknas per telefon och – i enlighet med 
bestämmelserna om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning – dess giltighet är villkorad 
av att avtalet bekräftas inträder Chubbs ansvar från den tidpunkt avtalet bekräftas. 
Detta gäller dock inte om försäkringstagaren begär att försäkringen skall träda i kraft 
först senare. 

• Försäkringen träder i kraft när försäkringsgivaren mottagit fullständiga 
ansökningsuppgifter från försäkringstagaren, skriftligen eller per telefon. 

• Vid utövande av ångerrätten upphör försäkringen att gälla från begynnelsedagen och 
något försäkringsavtal anses då inte ha funnits. 

• Om försäkringen trätt i kraft och försäkringstagaren inte betalar premien i rätt tid får 
Chubb, om premiedröjsmålet inte är av ringa betydelse, säga upp försäkringen till 
upphörande fjorton (14) dagar efter den dag Chubb skickat ut ett skriftligt meddelande 
om uppsägning. Försäkringen träder åter i kraft om premieskulden betalas inom 90 
dagar från förfallodagen. 

• Försäkringen upphör automatiskt då försäkringstagaren uppnår 75 års ålder, samtidigt 
upphör också eventuell medförsäkrades försäkring. 

 

Hur avslutar jag min försäkring? 

• 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. 

• Försäkringstagare kan när som helst säga upp avtalet genom att ta kontakt med Chubb 
försäkringar per telefon eller skriftligen. 

 


