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För- och Efterköpsinformation, Olycksfallsförsäkring Vuxen 
 
Detta är information som försäkringsföretag enligt lag ska lämna innan köp av försäkring. Det är viktigt att du läser informationen. 
Notera att informationen endast ger en översikt av försäkringen och att den ej återger de fullständiga försäkringsvillkoren.   

 

 

Om försäkringen 
Olycksfallsförsäkringen ger ersättning efter olyckshändelse och 
innefattar bl.a. medicinsk invaliditet, benbrott och tandskada samt i 
vissa fall sjukhusvistelse, rehabilitering och begravningshjälp.  
 

 
Vem kan teckna försäkringen 

 Vid tidpunkten för tecknandet ska den försäkrade vara 
folkbokförd och ha sin huvudsakliga bostad och dygnsvila 
i Sverige 
 

 Försäkringstagaren ska vara i åldern 18-64 vid tecknandet. 
Försäkringen upphör senast då den försäkrade fyller 70 
år. 

 

Vem gäller försäkringen för 
Den försäkrade är den eller de personer som anges som försäkrad i 
försäkringsbeviset.  
 

Vart gäller försäkringen  
Försäkringen gäller i Norden samt under vistelse utom Norden 
under förutsättning att vistelsen inte varat längre än 12 månader. 
Vistelse utom Norden anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll 
i Norden, t.ex. för läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller 
dylikt. 
 

Försäkringstid och förnyelse 
Försäkringen gäller i ett år och förnyas automatiskt med ett år i 
sänder om inte försäkringstagaren sagt upp försäkringen före 
avtalstidens utgång. Försäkringen kan även upphöra eller sägas 
upp av Chubb enligt nedan nämnt i detta försäkringsavtal eller när 
annan uppsägningsgrund i försäkringsavtalslagen föreligger. 
 

Försäkringen upphör automatiskt: 
 om du avlider 

 på förfallodagen från och med det år du fyller 70 år 
 

Utbetalning av ersättning 
Anmälan om skada ska göras till Chubb European Group, Box 868, 
101 37  Stockholm snarast möjligt. För utbetalning av 
ersättningsbelopp ska de handlingar som Chubb anser vara av 
betydelse för ansvarighet anskaffas och skickas till  
Chubb. För att Chubb ska kunna bedöma sin ansvarighet ska 
medgivande lämnas för Chubb att inhämta upplysningar från 
läkare, sjukhus, annan vårdinrättning, polismyndighet, 
Försäkringskassan eller annan försäkringsinrättning om Chubb 
begär det. Om den försäkrades rättsinnehavare inte lämnar sitt 
medgivande till att Chubb får inhämta nyss nämnda upplysningar är 
Chubb inte skyldigt att göra utbetalning från försäkringen.  
Utbetalning från försäkringen ska göras utan uppskov efter det att 
Chubb mottagit fullständiga handlingar som Chubb behöver för 

bedömning av försäkringsfallet och Chubbs ansvarighet. Chubb får 
inte fördröja utredningen. Görs utbetalning senare än vad som 
sagts ovan betalar Chubb dröjsmålsränta enligt räntelagen. 
 

Viktiga begränsningar 
Som för många försäkringar har även denna försäkring några 
begränsningar och undantag. Försäkringen omfattar 
olycksfallsskada. Med olycksfallsskada menas kroppsskada som 
drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse. 
Med olycksfallsskada avses inte kroppsskada till följd av 
överansträngning, ensidig rörelse eller förslitningsskada.  
 

Försäkringen gäller inte om olycksfallsskadan orsakats av smitta av 
bakterier eller virus samt vid sjukdom eller vid vård och 
medicinering. Vidare gäller inte försäkringen om olycksfallet är en 
följd av atomkärnreaktion, eller om skada inträffar under flygning 
när försäkrad är besättningsmedlem på ett flygplan eller helikopter. 
Den gäller inte heller om olycksfallsskadan uppkommit genom 
utövande av riskfyllda idrotts- eller fritidsaktiviteter så som 
professionell sport, kampsport, undervattenssport, luftsport, 
bergssport och vissa typer av vintersporter. Även graviditet, 
förlossning, abort eller komplikationer vid förlossning är undantaget 
i försäkringen.   
 

Försäkringen är begränsad vid olycksfall som anses vara beroende 
av krig och politiska oroligheter eller då den försäkrade uppsåtligen 
eller genom grov vårdslöshet framkallat olycksfallet.  
 

Försäkringen kan lämna en engångsersättning för benbrott till följd 
av en olycksfallsskada, dock lämnas ingen ersättning om benbrottet 
gäller ben i fingrar, tår eller näsa.  
 

Försäkringen lämnar ersättning för bestående tandskada på 
permanent tand. Tandskada som uppkommit pga. tuggning eller 
bitning ersätts inte, så inte heller skada på protes eller lagning. 
 

Försäkringsavtalet upphör att gälla när försäkringstagaren uppnår 
70 års ålder eller om försäkringstagaren avlider. Samtidigt upphör 
också den medförsäkrades försäkring att gälla. 
 

Premie 
Premien debiteras försäkringstagaren månatligen, kvartalsvis, 
halvårsvis eller årligen.  
Om försäkringen trätt i kraft och försäkringstagaren inte betalar 
premien i rätt tid får Chubb eller Chubbs ombud, om 
premiedröjsmålet inte är av ringa betydelse, säga upp försäkringen 
till upphörande nitton (19) dagar efter den dag Chubb eller Chubbs 
ombud skickat ut ett skriftligt meddelande om uppsägning. 
Försäkringen träder åter i kraft om premieskulden betalas inom 30 
dagar från förfallodagen. Särskilda regler om lättnader avseende 
premiebetalning vid händelser utanför försäkringstagarens kontroll, 
finns i försäkringsavtalslagen (2005:104). 
 

Sekretessnotis för avtalspaket 
Försäkringsgivaren använder personuppgifter som 
försäkringstagaren tillhandahåller försäkringsgivaren för att skriva 
och administrera denna försäkring, inklusive eventuella påståenden 
som härrör från den. Denna information kommer att innehålla 
grundläggande kontaktuppgifter som försäkrade personers namn, 
adresser och policynummer, men kan  
också innehålla mer detaljerad information om försäkrade (till 
exempel ålder, hälsa, uppgifter om tillgångar, skadehistorik) där 
detta är relevant till risken försäkringsgivaren försäkrar, tjänster 
försäkringsgivaren tillhandahåller eller till fordran försäkringstagaren 
eller försäkrade rapporterar. 
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Försäkringsgivaren är en del av en global koncern och försäkrades 
personuppgifter kan komma att delas med dess koncernföretag i 
andra länder enligt vad som krävs för att ge försäkringsskydd enligt 
denna policy eller för att lagra försäkrades personuppgifter. 
Försäkringsgivaren använder också ett antal betrodda 
tjänsteleverantörer, som också kommer att ha tillgång till 
försäkringspersoners personuppgifter under förutsättning av 
försäkringsgivarens instruktioner och kontroll. 
 

Försäkrade personer har ett antal rättigheter i relation till deras 
personuppgifter, inklusive rätt till åtkomst och, under vissa 
omständigheter, radering. 
 

Detta avsnitt representerar en sammanfattad förklaring av hur vi 
använder personlig information. För mer information, 
rekommenderar försäkringsgivaren starkt att försäkringstagaren och 
den försäkrade läser bolagets användarvänliga 
Personuppgiftspolicy, som finns här: 
https://www2.chubb.com/nordic-en/footer/privacy-policy-
swedish.aspx 
 
Försäkringstagaren och försäkrade kan när som helst begära en 
papperskopia av Personuppgiftspolicyn, genom att kontakta 
försäkringsgivaren på dataprotectionoffice.europe@chubb.com. 
 

Ångerrätt 

I enlighet med bestämmelserna i lagen om distansavtal och avtal 
utanför affärslokaler (2005:59) har försäkringstagare rätt att frånträda 
avtal som är ingångna på distans t ex via telefon eller internet eller 
utanför säljarens affärslokaler (ångerrätt). Ångertiden är 14 dagar 
från den dag då avtalet ingicks. Ångerfristen börjar löpa tidigast när 
den försäkrade har fått lagstadgad information och villkor.  
  

Om du vill nyttja din ångerrätt meddela Solid Försäkring inom 
ovannämnda tid. Solid har rätt att kräva premie för den tid 
försäkringen varit giltig. 
  

Fullständiga försäkringsvillkor 
För fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig att ringa Solid 
Försäkrings kundservice på telefon 0771-113 113 eller mejla till 
kunder@solidab.se 

Prövning av försäkringsgivarens beslut 
Den som inte godtar Chubbs beslut i ett ärende kan: 

- Begära omprövning av beslutet hos den handläggaren som 
beslutat i ärendet. 
 

- 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. 
 
 

 

Försäkringsgivare 
Chubb European Group SE, filial Sverige, org nr 516403-5601, 
registrerad i Bolagsverkets filialregister, Besöksadress: Birger 
Jarlsgatan 43, Postadress: Box 868, SE-101 37 Stockholm, 
registrerad i Bolagsverkets filialregister. Filialens verksamhet står 
under tillsyn av Finansinspektionen vars regler kan vara olika från de 
regler som gäller i UK. Chubb European Group SE , reg. nr 1112892, 
har sitt huvudkontor i England med adress 100 Leadenhall Street, 
London, EC3A 3BP, United Kingdom och är auktoriserad och 
reglerad av Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London 
EC2R 6DA, UK. 
 

Kontaktuppgifter: 
 

Försäkringsförmedling och kundservice hanteras av: 
Solid Försäkring AB 
Ekslingan 8 A,  
Box 22068, 25022 Helsingborg 
Tel: 0771-113 113 
E-post: kunder@solidab.se  
 
Skadereglering hanteras av: 
Försäkringsgivare 
Chubb European Group Plc. filial Sverige  
Box 868, 101 37 Stockholm  
Tel: 0771-54 00 55  
E-post: skador@chubb.com 
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