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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 Cancerförsäkring och utgör därmed inte fullständiga försäkringsvillkor. De 

fullständiga villkoren finns att läsa på www.chubbforsakringar.se under Cancerförsäkring. 

Om något skydd är särskilt viktigt för dig, ta reda på om det omfattas av försäkringen genom att kontakta oss. 

För vem gäller försäkringen 

Cancerförsäkringen gäller för dig som är bosatt i Sverige och som är mellan 18-59 år. Ditt försäkringsskydd gäller till 65 år. 

Du kan välja att medförsäkra maka, make eller sambo som är mellan 18-59 år och som är skriven på samma adress. Ni får då 

10% rabatt på premien för den medförsäkrade 

Försäkringens innehåll 

Vid diagnos cancer utbetalas genom Cancerförsäkringen ett engångsbelopp som är baserat på den premie och ersättningsgrad 

som du valt. 

Premien är grundad på vilket åldersintervall du befinner dig i när du tecknar försäkringen och ökas sedan när du uppnått en 

ålder i nästa intervall. 

Ersättningen kan användas till vad du vill och är utan självrisk. 

Hälsodeklaration 

För att ansöka om försäkringen behöver du svara på sju frågor om din hälsa. 

Omfattning, ersättningsnivåer och premie 

 Ersättningsnivå 150 000 kr Ersättningsnivå 200 000 kr Ersättningsnivå 250 000 kr 

Age Ej rökare Rökare Ej rökare Rökare Ej rökare Rökare 

18-29 99 kr 99 kr 104 kr 104 kr 109 kr 109 kr 

30-34 109 kr 109 kr 119 kr 119 kr 129 kr 129 kr 

35-39 119 kr 119 kr 129 kr 129 kr 139 kr 149 kr 

40-44 129 kr 149 kr 139 kr 169 kr 159 kr 179 kr 

45-49 149 kr 179 kr 169 kr 209 kr 189 kr 249 kr 

50-54 179 kr 239 kr 209 kr 309 kr 239 kr 359 kr 

55-59 239 kr 419 kr 289 kr 519 kr 349 kr 639 kr 

60-64 309 kr 639 kr 399 kr 839 kr 479 kr 1 029 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 ger inte ersättning vid följande cancerformer (grupperade i olika stadier och klassificerade enligt TNM-

klassificering baserad på UICC/AJCC eller klassificering avlymfcancer enligt Ann Arbor): 

• cancer in situ (alla premaligna sjukdomar eller icke-invasiv cancer stadium 0 oavsett lokalisering och graderna CIN-1, CIN-

2 och CIN-3 om cancern är lokaliserad tillcervix); 

• tidigt stadium av prostatacancer enligt TNM-klassificering T1a N0 M0 och T1b N0 M0; 

• malignt melanom i huden enligt TNMklassificering T1a N0 M0, T1b N0 M0 och T2a N0 M0; 

• hyperkeratos, basalcellscancer och skivepitelcancer; samt 
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• kronisk lymfatisk leukemi såvida den inte klassificerats histologiskt att ha framskridit till minst Binet stadium A.  

Försäkringen ger inte ersättning för tumörer som kan förekomma i samband med virus som förorsakar nedsatt immunförsvar så 

som t.ex. HIV-smitta eller aids.   

Försäkringen ger inte heller ersättning 

• om cancer har förorsakats av användning av kärn-, biologiska eller kemiska vapen; 

• om cancer har förorsakats av förgiftning orsakad av läkemedel, alkohol, narkotiska preparat eller födoämnen som den 

försäkrade intagit;  

• om den försäkrade dör inom 30 dagar efter att cancern diagnostiserades;  

• om den försäkrade tidigare har diagnostiserats med någon form av cancer (inklusive leukemi eller Hodgkins sjukdom), 

eller förstadier till cancer; 

• om den försäkrade vid och/eller 3 år innan ansökan av försäkringen, har utretts för eller stått under behandling för 

cellförändringar och om försäkrad hade några aktuella symptom som borde ha undersökts (såsom knölar, knutor eller 

födelsemärken/fräknar som blöder eller har ändrat färg eller ökat i storlek); 

• om den försäkrade medverkar i något medicinskt scre-ening- eller övervakningsprogram på grund av att de anses löpa en 

ökad risk för cancer;  

• om cancern direkt eller indirekt uppstått på grund av att patienten utan anledning underlåtit att söka läkarvård eller följa 

ordinationer.  

• om den försäkrade får cancerdiagnosen inom 90 dagar från försäkringens ikraftträdande.  

• om den försäkrade vid tecknandet av försäkringen har ett Body Mass Index (BMI) på 35 eller högre. 

Försäkringsvillkor 

Du kan läsa exakt vad som gäller i våra fullständiga villkor. De fullständiga villkoren finns att läsa på 

www.chubbforsakringar.se under Cancerförsäkring. 

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. 

 

http://www.chubbforsakringar.se/
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 
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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 SE, filial Sverige  

T + 46 08-692 54 20  

F+ 46 08-692 54 10  

kundservice@chubb.com 

skador@chubb.com  

mailto:kundservice@chubb.com
mailto:kundservice@chubb.com

