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Förhandsinformation i 
samband med 
distansförsäljning 

 

Uppgifter i enlighet med Konsumentskyddslagens 6A kapitel och 32 § i 
lagen om försäkringsdistribution 

 

Försäkringsgivaren  

Försäkringsgivaren av skadeförsäkringar är Chubb European Group SE, filial i 
Finland (hädanefter ”Chubb Europe”).  

Chubb European Group SE, filial i Finland  

PB 687 (Museigatan 8), 00101 Helsingfors  

Tel. 09 6861 5151, fax 09 774 11 10 

E-postadress: asiakaspalvelu@chubb.com 

FO-nummer: 1855034–2 

Hemort: Helsingfors  

www.chubbvakuutus.fi 

 

Offentliga register  

Chubb Europe har med ovannämnda FO-nummer antecknats i följande offentliga 
register i Patent- och registerstyrelsen och skatteförvaltningen gemensamma 
företagsdatasystem, www.ytj.fi: 

• Handelsregistret 
• Förskottsuppbördsregistret 
• Registret över mervärdesskattskyldiga 
• Register över premieskattskyldiga  

Tillsynsmyndigheter  

Chubb Europe är Chubb European Group SEs filial. 

Chubb European Group SEs verksamhet är reglerat av bestämmelserna i den franska 
försäkringslagen, registernummer 450 327 374 RCS Nanterre, hemadress: La Tour 
Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrike. 
Chubb European Group SE står under tillsyn av Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. 

mailto:asiakaspalvelu@chubb.com
http://www.chubbvakuutus.fi/
http://www.ytj.fi/
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Chubb Europes och försäkringsombudens verksamhet på den finska marknaden står 
under tillsynen av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8) PB 
103, 00101 Helsingfors. Tel. 010 83 151. 

Produkternas huvudsakliga egenskaper  

Försäkringens omfattning och uppgifter gällande väsentliga begränsningar i 
försäkringsskyddet samt produktspecifika förhandsuppgifter i samband med 
distansförsäljning finns tillgängliga på respektive försäkrings produktspecifika 
nätsidor samt i försäkringsvillkoren.  

Försäkringspremier  

Uppgifter gällande försäkringspremier finns tillgängliga i Försäkringsbelopp- och 
premietabell och Produktbeskrivningen.  

Premiebetalning  

Finlands Bollförbund fakturerar försäkringspremien av försäkringstagaren på 
Chubbs vägnar. 

Mer information gällande premiebetalning finns på hemsidan när man köper 
försäkringen.  

Ångerrätt  

Konsumentskyddslagens bestämmelser gällande ångerrätt tillämpas inte på 
försäkringsavtal, utan på dessa tillämpas bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.  

Försäkringens giltighet 

Information gällande inträdande av Chubb Europes ansvar och försäkringsavtalets 
tidsmässiga giltighet finns tillgänglig på respektive försäkrings produktspecifika 
nätsida.  

Uppsägning av försäkringsavtalet   

Försäkringstagaren kan när som helst skriftligen säga upp försäkringsavtalet. Vid 
uppsägning av försäkringsavtalet debiteras försäkringspremien för den tid som 
försäkringen varit giltig. Försäkringens giltighetstid räknas från början av 
licensförsäkringen, dvs från början av spelsäsongen, ersättning betalas för perioden 
efter uppsägningstiden. Ingen återbetalning görs för summor under 8 euro. 

 Tillämplig lag  

Förhandsinformationen gällande försäkringarna har getts i enlighet med finsk lag. 
På försäkringsavtalen tillämpas finsk lag.  

Servicespråk i samband med distansförsäljning 

Servicespråket i samband med distansförsäljningen (Palloliiton pelipaikka) och i 
frågor relaterade till innehållet av försäkringen (Förbundets försäkringsmäklare Aon 
Finland Oy) är finska. 

Rättsmedel 

Chubb Europes skadehandläggare ger på begäran av den som söker ersättning 
tilläggsinformation om ersättningsbeslutets grunder och övriga omständigheter som 
påverkat avgörandet.  
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Omprövning kan begäras med en fritt formulerad ansökan som riktas till Chubb 
Europes ovannämnda adress. Den som är missnöjd med det omprövade 
ersättningsbeslutet kan be Chubb Europes skadechef handlägga ärendet. 

Försäkrings- och finansrådgivningen ger kostnadsfri rådgivning och handledning 
gällande ersättningar och försäkringsvillkor, www.fine.fi/sv/, Porkalagatan 1, 00180 
Helsingfors, tel: +358 9 6850 120. 

Försäkringsnämnden och konsument-tvistenämnden ger beslutsrekommendationer 
i försäkringsärenden. Servicen är kostnadsfri.  

Försäkringsnämnden, www.fine.fi/sv/, Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, tel: +358 
9 6850 120  

Konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi/sv/, PB 306 (Tavastvägen 3), 
00531 Helsingfors, tel: +358 29 566 5200. 

Den som inte godtar Chubb Europes beslut i ett försäkringsärende kan väcka talan 
mot Chubb Europe i Helsingfors tingsrätt eller i tingsrätten på sakägarens hemort i 
Finland. Talan måste väckas inom 3 år efter det att sakägaren skriftligen har 
delgivits Chubb Europes beslut och informerats om denna tidsgräns. 

Information innan avtal ingås i enlighet med försäkringsavtalslagen 5 § 

Information om försäkringsformer, om försäkringspremier, försäkringsvillkoren och 
väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet finns tillgänglig på respektive 
försäkrings produktspecifika nätsida. 

 

 

http://www.fine.fi/sv/

