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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 på www.chubbforsakringar.se.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Barncancerförsäkring som bland annat omfattar sjukhusvistelse till följd av första gången diagnostiserad cancer.

Vad ingår i
försäkringen?

 Försäkringen gäller när försäkrats barn under
försäkringstiden drabbas av och för första
gången diagnostiseras med cancer.

 Sjukhusvistelse till följd av cancer – rätt till
ersättning föreligger när försäkrat barn varit
inlagt på sjukvårdsinrättning i mer än 24
timmar.

 Vård av barn -rätt till ersättning föreligger om
cancern medför att barnet är i behov av
särskild tillsyn eller vård av en förälder i sådan
omfattning att föräldern för att vårda barnet
helt (100 %) måste utebli från sitt arbete eller
sin förvärvsverksamhet.

 Om den försäkrade på grund av ställd
cancerdiagnos som inträffat under
försäkringens giltighetstid har vårdats som pa-
tient på sjukhus över 24 timmar, Är den
försäkrade berättigad till ersättning för den
hemhjälp hans eller hennes föräldrar använt
och som på förhand godkänts av Chubb

 Försäkringen ersätter kostnader avseende
terapi vid ställd cancerdiagnos som drabbat
den försäkrade.

Vad ingår inte i
försäkringen?

 Ställd Cancerdiagnos som försäkrat barn tidigare diagnos-
tiserats med samma eller annan cancersjukdom.

 Alla tumörer som histologiskt är beskrivna som
premaligna, non invasiva eller cancer insitu.

 Alla former av lymfom i närvaro av HIV.

 All hudcancer förutom invasivt malignt melanom.

 Cancer till följd av olycksfallsskada eller sjukdom till följd
av atomkärnreaktion t.ex. kärnklyvning,
kärnsammansmältning eller radioaktiv strålning.

Finns det några
begränsningar av vad
försäkringen täcker?

! Rätt till försäkringsersättning tillkommer försäkrings-
tagaren för försäkringsfall som inträffar t o m den
försäkrades 18 årsdag. För försäkringsfall som
inträffar från den försäkrades 18 årsdag tillkommer
rätt till försäkringsersättning den försäkrade
(respektive försäkrad).

! Försäkringen kan tecknas för barn i åldrarna 0-17 år.
! Försäkringen måste varit gällande i minst 90 dagar innan

ställd diagnos.

Chubb Barncancerförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Försäkringsgivare: Chubb European Group SE, filial Sverige är registrerat i Bolagsverkets näringslivsregister med
organisationsnummer 516403-5601 och har besöksadress Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm.

Produkt: Chubb Barncancerförsäkring, villkor S75C-418
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Var gäller försäkringen?
 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet och är stadigvarande 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 försäkringstagaren 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 ska jag betala?
Premien debiteras försäkringstagaren månadvis eller per år och kan betalas antingen via autogiro eller mot
faktura.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
 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 25 års ålder.

Hur säger jag upp avtalet?
 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.


