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Du  h ar rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Det är v iktigt att du läser den. För köpsinformationen är 

ska pad för att g e dig en kortfattad öv ersikt av Chubb Olycksfallsförsäkring och utgör därmed inte fullständiga försäkringsvillkor. 

De fu llständiga v illkoren 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 g enom att kontakta oss .  

För vem gäller försäkringen 

Oly cksfallsförsäkring gäller för dig som är bosatt i Sverige och som är mellan 18 -64 år. Ditt försäkringsskydd gäller till den 

da g en du fyller 70 år. 

Du  ka n välja att medförsäkra maka, make eller sambo som är mellan 18-64 år sam t även barn som är under 18 år som är skriven 

på  samma adress.  

Försäkringens innehåll 

Oly cksfallsförsäkring ger ersättning om du pga olycka 

• h amnar på sjukhus i mer än 24 t immar. Er sättning 500 kr/dy gn i upp t ill 365 dagar 

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

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

fu n ktionsnedsättning 

• ska dar t and eller tänder. Ersättning 7 5 00 kr 

• bry ter ben, arm eller handled. Er sättning 4 000 kr 

• a v lider. Er sättning 50 000 kr, 300 000 kr,  600 000 kr eller 900 000 kr beroende på v ilken ersättningsnivå du v alt.  

Pr emien för försäkringen påverkas av vald ersättningsnivå. Försäkringen gäller under dy gnets 24 t immar. Försäkringen gäller i 

h ela världen så länge du är fast boende i Norden och inte v istas utanför Norden i mer än 12 månader.  Er sättning från 
Oly cksfallsförsäkring är utan självrisk. 

Definitioner 

Oly cksfallsskada innebär kroppsskada som drabbar den försäkrade ofr ivilligt genom plötslig yttre händelse. 

Omfattning, ersättningsnivåer och premie 

För sä kringen omfattar de typer av skada som anges här nedan, med 4 olika v almöjligheter avseende  ersättningsnivåer: 

Månadspremie 
Ett barn 69 kr 

Flera barn 138 kr 
119 kr 139 kr 159 kr 189 kr 

  Ba r n 
V u xen 
Niv å 1  

V u xen 
Niv å 2 

V u xen 
Niv å 3 

V u xen 
Niv å 4 

Dödsfa ll 5 0 000 kr 5 0 000 kr 3 00 000 kr 6 00 000 kr 9 00 000 kr 

A kutersättning   
sju kskrivning 100% i mer än 14 dagar 

-- 3  000 kr 3  000 kr 3  000 kr 3  000 kr 

Benbrott 4  000 kr 4  000 kr 4  000 kr 4  000 kr 4  000 kr 

Medicinsk invaliditet 1-100% 8 5 0 000 kr 8 5 0 000 kr 8 5 0 000 kr 8 5 0 000 kr 8 5 0 000 kr 

Sju khusvistelse i  Sverige per dy gn 5 00 kr 5 00 kr 5 00 kr 5 00 kr 5 00 kr 

Sju khusvistelse utomlands per dy gn 1  000 kr 1  000 kr 1  000 kr 1  000 kr 1  000 kr 

T a ndskada 7  500 kr 7  500 kr 7  500 kr 7  500 kr 7  500 kr 

 

Bå de er sättningen och premien justeras uppåt med 3% per år i förhållande t ill den föregående perioden under följande t io år. 

Det  ä r  för att värdet på ersättningen hela t iden ska vara densamma. 

http://www.chubbforsakringar.se/
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Viktiga begränsningar i ditt försäkringsskydd 

För sä kringen gäller inte för skada som orsakats:  

• a v  smitta,  av bakterie eller v irus, av sjukdom eller u tlösning av latent sjukdomsanlag 

• u n der påverkan av a lkohol eller droger 

• på  tänderna genom tuggning eller bitning 

• g en om brottslig handling eller t ill följd  av krig eller atomkärnreaktion 

• n ä r du är besättningsmedlem på flygplan eller helikopter 

• i sa mband med graviditet, förlossning, missfall, a bort samt komplikationer som uppstår från någon av nämnda situationer 

• v id deltagande i sport, idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrottsutöv are.  

För sä kringen gäller inte heller om olycksfallsskadan uppkommit under andra riskfyllda sporter som:  

• Box n ing, brottning, karate eller därmed jämförbara idrottsutöv ningar 

• Ber g sklättring, isklättring eller liknande aktivitet 

• Dy kning med tuber eller fridykning på större djup än 10 meter  

• Spor t- eller fritidsaktiviteter som u tförs i luften 

• Off-pist å kning, backhoppning, rodel och andra extrema vintersporter. 

Försäkringsvillkor 

Du  ka n läsa exakt v ad som g äller i våra fullständiga villkor. De fullständiga villkoren finns a tt läsa på 

www.ch ubbforsakringar.se under Olycksfallsförsäkring. 

Hur klagomål hanteras 

Den  som  inte godtar Chubbs beslut i ett ärende kan:  

• Beg ä ra ompröv ning av beslutet h os den handläggaren som beslutat i ärendet. Har nya omständigheter framkommit är 

Ch ubb beredda att ompröva sitt beslut.  

• V ä nda sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få försäkringsfrågor prövade. ARN:s pröv ning är kostnadsfri 

och  beslutet har formen av en r ekommendation.  

A dr ess: Box  174, 101 23 STOCKHOLM www.arn.se Telefon: 08 - 7 83 17 00.  

• För  det  fall medicinska bedömningar har krävts, v ända sig till Personförsäkringsnämnden (PFN) för att få 

för sä kringsfrågor pröv ade. PFNs pröv ning är kostnadsfri och beslutet har formen av ett rådgivande yttrande. 

w ww.forsakringsnamnder.se  

A dr ess: Box  24067, 104 50 STOCKHOLM Telefon: 08-522 787 20.  

• V ä cka talan mot Chubb vid allmän domstol. Närmaste tingsrätt kan lämna information om detta.  
 

Om  den försäkrade v ill v eta mer kan den försäkrade v ända sig till Chubb eller ta kontakt med Konsumenternas försäkringsbyrå. 

By rån gör inte någon pröv ning av enskilda ärenden men ger kostnadsfritt råd och hjälp å t konsumenter i för säkringsfrågor. 

A dr ess: Box  24215, 104 51 STOCKHOLM www.konsumenternas.se. Telefon: 08 - 22 58 00  

Den  för säkrade kan även v ända sig till Konsumentvägledaren i sin kommun för h jälp med allmänna råd och u pplysningar i 

ä r enden som g äller den försäkrade som konsument. 

http://www.chubbforsakringar.se/


 

 
 

 
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 B udapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Den 

svenska filialen står även under tillsyn av Finan sinspektionen.    
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Ångerrätt 

För sä kringstagaren har rätt att frånträda försäkringsavtalet (ångerrätt) g enom att lämna meddelande till Chubb om frånträdet 

in om fjorton (14) dagar räknat från den dag som försäkringstagaren fått försäkringsbrevet.  

Om  försäkringstagaren utövar sin ångerrätt ska Chubb senast inom trettio (30) dagar betala t illbaka premiebelopp som 
för sä kringstagaren har betalat t ill Chubb. Försäkringstagaren ska vid utövande av ångerrätten senast inom trettio (30) dagar 

betala t illbaka belopp om så dant utbetalats från Chubb. Tiden räknas från den dag Chubb fick meddelande från 

för sä kringstagaren om frånträdet av avtalet. 

Försäkringsgivare 

Ch u bb European Group SE, filial Sv erige 

T  + 4 6 08-692 54 20  

F+ 4 6 08-692 54 10  

ku ndservice@chubb.com  

ska dor@chubb.com  

 

mailto:kundservice@chubb.com

