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Det här dokumentet är endast en sammanställning av huvudmomenten denna försäkring täcker och dess undantag.
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Vilken typ av försäkring handlar det om?

Cancerförsäkring som utgår i händelse av första uppträdandet av form av cancer enligt villkor.

Vad ingår i
försäkringen?






Ersättning utgår i händelse av första
uppträdandet av form av cancer enligt nedan, dvs.
första gången ställd diagnos av en utvecklad
malignitet som drabbar den försäkrade under
försäkringstiden.
Diagnosen måste fastställas genom historisk
analys utförd av onkolog- eller patologspecialist.
Cancer karakteriseras av en okontrollerbar växt,
närvaro och tumörceller och invasiv växt i frisk
vävnad.
Cancer omfattar även leukemi, malignitet i
lymfsystemet (lymfcancer), lymfogranulomatosis
och malign påverkan på benmärgen.

Vad ingår inte i
försäkringen?






Alla premaligna sjukdomar eller icke-invasiv cancer
stadium o oavsett lokalisering och graderna CIN-1, CIN2 och CIN-3 om cancern är lokaliserad till cervix.
Tidigt stadium av prostatacancer enligt TNMklassificering.
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.
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 tecknandet
av försäkringen, har utretts för eller stått under
behandling för cellförändringar och hade några symptom som borde ha undersökts.

Finns det några
begränsningar av vad
försäkringen täcker?
!
!
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Försäkringen kan tecknas under förutsättning att den
försäkrade fyllt 18 men inte 59 år.
Engångsersättning betalas i enlighet med
försäkringsbrevet, om cancer diagnostiserats genom
vävnads- eller cellprov under försäkringsperioden. Dock
endast efter det att minst 90 dagar har förflutit från
försäkringens ikraftträdande.
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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.
Den försäkrade måste lämna medgivande till Chubb för att inhämta upplysningar från ex. läkare, Sjukhus,
annan vårdinrättning om Chubb begär det.

När och hur ska jag betala?
Premien debiteras försäkringstagaren per månad, av Ellos Group, på faktura eller konto. Vid fall då
försäkringstagaren inte har ett konto hos Ellos skickas ett separat inbetalningskort.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?







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 65 års ålder om inget annat uppges i
försäkringsbrevet.
Försäkringsavtalet upphör att gälla när Chubb utbetalat försäkringsersättningen till den försäkrade.

Hur kan jag säga 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.
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