
Varje år insjuknar många svenskar i någon form av cancer. Det viktigaste när man har fått en ställd diagnos 
är att man blir frisk från sin cancer, men under behandlingstiden kan det vara skönt att slippa oroa sig över sin 
ekonomi. Ellos Group AB har i samarbete med Chubb European Group tagit fram försäkringen Hon & Han 
PLUS som är en bred cancerförsäkring som ger ekonomiskt stöd vid olike typer av ställda cancerdiagnoser. 
Förutom de vanligaste cancerformerna, som bröstcancer för kvinnor och prostatacancer hos män, täcker Hon 
& Han Plus även till exempel lung-, lever-, tarm-, mag- och hudcancer.

Ekonomisk hjälp direkt efter diagnos

Redan efter ställd cancerdiagnos utfaller ett engångsbelopp på 130 000 kronor, och du kan naturligtvis använda  
pengarna till vad du vill. Behöver du sjukhusvård får du dessutom 1 000 kronor per dag i upp till 100 dagar.  
Försäkringen är helt fristående och skattefri, så pengarna får du både snabbt och enkelt utöver eventuella ersättningar 
från andra försäkringsgivare än Chubb.

Vem kan teckna försäkringen?

Du som är mellan 18 och 59 år kan teckna Hon & Han Plus. Försäkringen är giltig tills den dagen du fyller 65 år.  
Tecknandet är väldigt enkelt och du behöver bara svara på sju frågor om din hälsa. Det finns dock några begränsningar 
och medicinska villkor.

Hur mycket kostar försäkringen?

Din månadspremie styrs av din ålder, om du är icke-rökare eller rökare, se tabell nedan.

Ålder Icke-rökare Rökare
18-29 119 kr 119 kr
30-39 149 kr 149 kr
40-44 169 kr 189 kr
45-49 219 kr 269 kr
50-54 279 kr 409 kr
55-59 369 kr 619 kr
60-64 459 kr 959 kr

Om både du och din make/a, sambo tecknar Hon & Han Plus samtidigt ger vi er både 10 % rabatt på månads- 
premien. 

Ring 0771 54 00 55 för att teckna eller få mer information. Du kan också kontakt oss via e-post 
kundservice@chubb.com.
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