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1. Hvem er omfattet af forsikringen 

1.1  Forsikringen dækker de forsikrede, som fremgår af forsikringspolicen.  

2. Forsikringsselskab  

2.1 Forsikringsgiver er Chubb European Group Limited, Danmark, Filial af Chubb European 

Group Limited, Engelsk forsikringsselskab, i det følgende kaldet Chubb.  

3. Hvor og hvornår dækker forsikringen 

3.1  Forsikringen er en heltidsforsikring og dækker 24 timer i døgnet. Med mindre andet 

fremgår af policen. 

3.2  Forsikringen dækker uden tidsbegrænsning i Norden. Med Norden menes Danmark, 

(inkl. Færøerne og Grønland), Island, Sverige, Norge og Finland (inkl. Åland).  

3.3 I resten af verden dækker forsikringen under rejser og ophold i indtil 12 måneder, 

såfremt denne periode ligger indenfor forsikringsperioden og intet andet fremgår af 

policen. 

3.4 Sanktioner 

Chubb European Group Limited  er et datterselskab af et amerikansk moderselskab og 

Chubb Limited (et børsnoteret selskab på NYSE) og en del af Chubb-koncernen. Derfor 

er Chubb European Group Limited  underlagt visse amerikanske love og bestemmelser i 

tillæg til EU’s, FN’s og nationale sanktionsrestriktioner, som forbyder selskabet fra at yde 

dækning eller betale forsikringskrav på visse enkeltpersoner eller enheder, og fra at 

forsikre visse typer af aktiviteter i eller tilsluttet med visse lande og territorier såsom, 

men ikke begrænset til, Iran, Syrien, Nordkorea, Nordsudan, Cuba og Krim. 
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4. Hvad dækker forsikringen 

For fuldt ud at forstå dækningsomfanget og forsikringsdækningerne skal forsikrede læse disse forsikringsbetingelser of 

forsikringspolicen, hvor omfattede forsikringsdækninger og summer er anført.  

4.1 Forsikringen dækker varigt mén eller dødsfald som følge af et ulykkestilfælde, når dette er sket i forsikringsperioden, jf. 

punkt 13, 14 og 15. 

4.2 Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade i form af invaliditet eller død. Forsikrede 

er kun omfattet af ovenstående såfremt det fremgår af policen. Dækningerne 13 -26 er kun gældende såfremt det fremgår 

af policen. 

5. Hvad dækker forsikringen ikke 

5.1 Sygdom 

5.1.1 Enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret som følge af et 

ulykkestilfælde. 

5.1.2 Ulykkestilfælde, der indtræder som følge af sygdom. 

5.1.3 Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom. 

5.1.4 Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde. 

5.1.5 Følger af sygdomme fra enhver form for mikroorganismer (virus, bakterier, parasitter, svampe). 

5.1.6 Forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. 

 

5.2 Grov uagtsomhed, beruselse mv. 

5.2.1 Følger af ulykkestilfælde der er fremkaldt af forsikrede med forsæt eller grov uagtsomhed. 

5.2.2 Følger af ulykkestilfælde, der skyldes 

-Selvmordsforsøg 

- Selvforskyldt beruselse 

- Selvforskyldt påvirkning af narkotika eller andre lignende stoffer, herunder misbrug af medicin. 

5.3 Krig og lignende 

5.3.1 Ulykkestilfælde som følge af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, borgerkrig, revolution, politiske 

uroligheder eller oprør. 

5.3.2 Hvis der udbryder uroligheder i et område, hvor forsikrede opholder sig, dækker forsikringen dog den første måned 

herefter. Rejser forsikrede derimod ind i et område, hvor der er krig, krigslignende forhold, borgerkrig, oprør eller 

politiske uroligheder dækker forsikringen ikke. Forsikringen dækker ikke, hvis den forsikrede selv deltager i de 

ovennævnte handlinger. 

5.3.3 Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde forårsaget af deltagelse i terroraktioner, optøjer eller sabotage. 

Terrorhandling er en handling, som med forsæt skræmmer en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt tvinger 

danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at 

foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende 

politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige struktur. Den udføres af nogen, som handler alene 

for en organisations eller statsmagts regning eller i forbindelse med en organisation eller statsmagt. Handlingen 

begås af politiske, religiøse, ideologiske eller etiske grunde. 

5.3.4 Udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling der opstår i forbindelse med militær 

virksomhed, i hvilken den forsikrede deltager, eller som opstår under den forsikredes tjeneste ved atomanlæg. 

5.4 Andet 

5.4.1 Ulykkestilfælde, hvor forsikrede har virket som besætningsmedlem under en flyvning med fly, helikopter eller 

lignende. 

5.4.2 Med mindre det fremgår af policen at forsikrede er omfattede farlig sport jf. pt. 26 undtages endvidere 

ulykkestilfælde, som opstår under deltagelse eller træning i farlig sport, herunder:  
1) Boksning, brydning, judo, karate eller lignende idrætsudøvelse.  
2) Hestevæddeløb  
3) Sportsgrene eller fritidsaktiviteter, som udføres i luften såsom drageflyvning, ballonflyvning, svæveflyvning,       
     faldskærmsudspring, parachuting, paraglidning, kitesurfing eller bungyjumping.  
4) Al motorsport  
5) Dykning med anvendelse af særligt dykker- eller frømandsudstyr samt fridykning på mere end 10 meter.  

    6) Bjergbestigning, isklatring, grotteklatring eller lignende aktiviteter eller deltagelse i professionel sport. Med   

         professionel sport menes hvis mere end 20 % af forsikredes indkomst kommer fra den udøvede sport. Udøvelse af      

         sportsgrene eller aktiviteter, som kan sidestilles med ovenstående, er heller ikke omfattet af forsikringen. 
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5.4.3 Ulykkestilfælde, der indtræder som følge af graviditet, fødsel eller abort samt komplikationer som opstår som følge 

heraf. 

5.4.4 Dødsfald af naturlig eller ukendt årsag. 

5.4.5 Aktiv deltagelse i slagsmål eller strafbare handlinger. 

5.4.6 Varige mén i form af psykiske følger, hvor forsikrede ikke selv har været direkte udsat for personskade. 

5.4.7 Skader på kroppen som følge af nedslidning eller skader på kroppen som følge af overbelastning, der ikke er 

pludselig. 

5.4.8 Varige mén som følge af en overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken. 
 

6. Anmeldelse af skade 

6.1 Anmeldelse af skade skal ske hurtigst muligt til Chubb. 

6.2 Pligten til udbetaling af erstatning under forsikringen i medfør af punkt 13-16 er betinget af, at forsikrede straks bliver 

behandlet af læge og i øvrigt er under lægetilsyn, indtil raskmelding foreligger. 

6.3 Forsikrede skal tilvejebringe lægeerklæringer og øvrige dokumenter, som er af betydning for bedømmelse af kravet. Chubb 

kan forlange, at forsikrede lader sig undersøge af en speciallæge. Udgifterne hertil betales af Chubb. 

7. Klager 

7.1 Såfremt den forsikrede ikke er enig i Chubb’s afgørelse, kan den forsikrede klage til den klageansvarlige hos Chubb. 

7.2 Er den forsikrede fortsat ikke tilfreds med afgørelsen truffet af Chubb’s klageansvarlige, kan den forsikrede klage til:   

 

Ankenævnet for Forsikring 

Anker Heegaards Gade 2 

DK-1572 København V 

 

Telefon:+45 33 15 89 00 

www.ankeforsikring.dk 

7.3 Er den forsikrede ikke enig i fastsættelsen af méngraden, kan den forsikrede forlange, at sagen forelægges 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Chubb kan også af egen drift vælge at forelægge sagen for Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring. Den af parterne, der ønsker sagen forelagt for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, betaler de 

omkostninger, der er forbundet med forelæggelsen, herunder udgifter til yderligere lægeerklæringer mv. Såfremt 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ændrer den fastsatte méngrad til fordel for forsikringstageren, erstatter Chubb 

forsikringstagerens eventuelle omkostninger forbundet med forelæggelse af sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

7.4 Såfremt en sag indbringes for domstolene, skal sagen behandles ved Københavns Byret eller Østre Landsret som rette 

værneting. 

8. Persondataloven 

8.1 Forsikringsselskabet bruger de personlige oplysninger, som forsikringstageren giver forsikringsselskabet [eller i givet fald, 

forsikringstagerens forsikringsmægler] for at skrive og administrere denne police, herunder eventuelle krav som følge af 

det. Disse oplysninger vil omfatte grundlæggende kontaktoplysninger til forsikrede personer navn, adresse og 

policenummer, men kan også omfatte mere detaljerede oplysninger om den forsikrede (såsom alder, helbred, information 

om ejendom, oplysninger om skader) hvor det er relevant for risikoen forsikringsselskabet forsikrer, serviceydelser 

Forsikringsgiver giver eller til skader forsikringstageren eller forsikrede rapporterer. 

Forsikringsselskabet er en del af en global virksomhed, og den forsikredes personlige oplysninger kan blive delt med dets 

associerede selskaber i andre lande efter behov for at give forsikringsdækning i henhold til denne police, eller at gemme 

den forsikredes personlige data. Forsikringsselskabet anvender også en række pålidelige serviceudbydere, som også vil 

have adgang til forsikringsselskabers personoplysninger, der er underlagt forsikringsgiverens anvisninger og kontrol. 

Forsikrede har en række rettigheder i forhold til deres personoplysninger, herunder adgangsret og, under visse 

omstændigheder, radering. 
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Dette afsnit repræsenterer en kortfattet forklaring på, hvordan vi bruger personlige oplysninger. For mere information, 

anbefaler forsikringsselskabet kraftigt til forsikringstageren og den forsikrede at læse virksomhedens brugervenlige 

persondatapolitik der er placeret her: https://www2.chubb.com/ nordic-en/footer/privacy-policy-

danish.aspx.Forsikringstager og kan den forsikrede til enhver tid anmode en papirkopi af persondatapolitiken, ved at 

kontakte forsikringsselskabet til dataprotectionoffice.europe@chubb.com. 

9. Lovvalg 

9.1 Denne forsikringsaftale er undergivet dansk ret 

10. Betaling af præmie og skadeforsikringsavgift 

10.1 Præmien opkræves ved faktura til forsikringstager. Chubb er berettiget til at opkræve de portoudgifter eller tilsvarende 

opkrævningsgebyrer, der er forbundet hermed. 

Hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter Chubb’s påkrav herom, kan Chubb opsige forsikringsaftalen med den 

virkning, at aftalen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen, jf. forsikringsaftalelovens § 13.  

Hvis præmien først betales, efter at dækningen er ophørt, kan Chubb for at lade forsikringsdækningen træde i kraft 

beregne et ekspeditionsgebyr, som opkræves sammen med næste terminspræmie. 

10.2 Skadeforsikringsafgift betales i henhold til gældende regler herom. 

11. Forsikringens varighed og fornyelse 

11.1 Forsikringen er tegnet for en etårig periode og kan af hver af parterne skriftligt opsiges med mindst tre måneders varsel til 

en hovedforfaldsdag.  

Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for et år ad gangen.  

11.2 Efter anmeldt skade er begge parter berettigede til – indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af 

skaden – skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 

12. Dobbeltforsikring og forholdet til andre forsikringer 

12.1 Er forsikrede dækket af to ens forsikringer hos Chubb, ydes der kun erstatning fra den første forsikring. Forsikringstageren 

har i givet fald ret til at få præmien fra den anden forsikring tilbage. 

12.2  I forlængelse af pkt. 12.1, og hvad som fremgår andet sted i disse vilkår, beregnes erstatningen ud fra denne forsikring 

uden skelen til, hvilke andre private, kollektive eller almen forsikringer der i øvrigt udbetales erstatning eller godtgørelse 

fra. Dette gælder dog ikke dækningerne 16-24. 

 

Sektion B. 

Forsikringsdækninger – Nedennævnte forsikringsdækninger skal 
fremgå af policen for at være gældende 

13. Varigt mén 

13.1 Forsikringen yder erstatning for varigt mén på mellem 5 og 100 % som følge af et ulykkestilfælde indtruffet i 

forsikringsperioden. Forsikringens omfang fremgår af forsikringspolicen.  

13.2 Fastsættelsen af méngraden sker på baggrund af den méntabel, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anvender på 

ulykkestidspunktet.  

13.3 Hvis skaden ikke er anført i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, fastsættes méngraden under hensyn til skadens 

medicinske art og omfang og de forvoldte ulemper i forsikredes personlige livsførelse. Der tages ikke hensyn til forsikredes 

erhverv og sociale situation. 
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13.4  Varigt mén, der var til stede på tidspunktet for ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning. Et bestående varigt mén kan 

derfor ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis dette ikke havde været til stede. 

13.5  Fastsættelse af méngraden sker, når det er muligt at bedømme det varige mén, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets 

indtræden. 

 

13.6  Forsikrede har dog mulighed for på et tidligere tidspunkt at få udbetalt en á conto godtgørelse svarende til det varige mén, 

som det på dette tidspunkt står klart, at forsikrede vil lide.  
 

13.7  Erstatningen udgør en procentdel af den fastsatte forsikringssum svarende til den fastsatte méngrad. Méngraden kan ikke 

overstige 100 %. 

13.8 De gældende forsikringssummer fremgår af policen.  

14. Dødsfald  

14.1  Såfremt et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen, er den direkte årsag til forsikredes død indenfor et år fra 

ulykkestilfældet, udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum.  

14.2  Forsikringssummen udbetales til afdødes nærmeste pårørende, hvis andet ikke er meddelt Chubb skriftligt. Nærmeste 

pårørende er forsikredes ægtefælle/samlever, jf. forsikringsaftalelovens § 105a, eller hvis en sådan ikke efterlades, børn, 

eller hvis sådanne ikke findes, da afdødes øvrige arvinger. 

14.3  Har Chubb udbetalt erstatning for invaliditet ved ulykkestilfældet, jf. punkt 13, fratrækkes den udbetalte erstatning, 

udbetalingen af summen for dødsfald. 

14.4  Den gældende forsikringssum fremgår af policen. 

 

15. Dobbelterstatning 

15.1  Såfremt det fremgår af policen at dobbelterstatning udbetales sker dette, hvis forsikrede pådrager sig et varigt mén jf. 

punkt 13. Dobbelterstatning kan udbetales fra enten 5% varigt mén, 30% varigt mén eller fra 5-50% varigt mén. Udbetaling 

sker iht. den i policen angivne méngrad for dobbelterstatning.  

16. Tandskade 

16.1 I det omfang, forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, f.eks. fra en ansvarlig skadesvolder, den 

offentlige sygesikring, sygeforsikring eller anden privat tegnet forsikring, dækkes rimelige og nødvendige udgifter op til den 

i policen nævnte forsikringssum til tandbehandling som følge af ulykkestilfældet.  

16.2  Er forsikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, fordi de 

berørte tænder inden skaden var svækket af fyldninger, rodbehandling eller sygdomme i tænderne, det omliggende væv 

eller kæben, har Chubb ret til at nedsætte erstatningen, eller lade dækning for udgifter til tandskade bortfalde. 

17. Tyggeskade 

17.1 I det omfang, forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, f.eks. fra en ansvarlig skadesvolder, den 

offentlige sygesikring, sygeforsikring eller anden privat tegnet forsikring, dækkes rimelige og nødvendige udgifter op til den 

i policen nævnte forsikringssum til behandling af tyggeskade. 

17.2 Tyggeskade defineres som en tandskade forårsaget af et uventet fremmedlegeme i form af en hård genstand i fødevarer. 

17.3 Hvis den beskadigede tand der del af en bro, at nabotænder mangler, eller at en beskadiget tand i forvejen er svækket 

udbetales ikke større erstatning en den der ville være udbetalt til behandling af en sund tand. 

17.4 Udgifter til tandbehandling der foretages mere end 5 år efter tyggeskaden er ikke omfattet af forsikringen. Dette gælder 

dog ikke børnetandskader. 
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17.5 Er forsikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, fordi de 

berørte tænder inden skaden var svækket af fyldninger, rodbehandling eller sygdomme i tænderne, det omliggende væv 

eller kæben, har Chubb ret til at nedsætte erstatningen eller lade dækning for udgifter til tyggeskade bortfalde. 

18. Behandlingsudgifter 

18.1 Forsikringen dækker udgifter, op til den i policen nævnte forsikringssum, til lægeordinerede behandlinger ved 

fysioterapeut og/eller kiropraktor, samt behandlinger ved autoriseret akupunktør og/eller zoneterapeut. Endvidere dækkes 

ekstraudgifter til transport til og fra bopæl/ arbejdsplads til behandlingssted jf., ovenstående. Forsikringen omfatter alene 

udgifter til transport, som må anses for rimelige i forhold til forsikredes fysiske tilstand. 

18.2  Behandlingsforløbet skal være sammenhængende i op til 12 måneder fra skadedatoen. 

18.3  Behandlingerne skal være nødvendiggjort, samt en direkte følge af et ulykkestilfælde omfattet af forsikringen. 

18.4  Det er en betingelse, at forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, f.eks. fra en ansvarlig 

skadesvolder, den offentlige sygesikring, sygeforsikring eller anden privat tegnet forsikring. 

19.  Krisehjælp 

19.1  Hvis forsikrede udsættes for et alvorligt ulykkestilfælde og det medfører akut chok eller lignende psykisk belastning, 

dækker forsikringen op til den i policen angivne forsikringssum for akut krisepsykologisk hjælp til forsikrede og 

medlemmer af dennes husstand. Behandlingen skal påbegyndes senest 30 dage efter forsikringsbegivenheden og være 

ordineret af en læge. 

20. Transportudgifter 

20.1 Hvis et ulykkestilfælde medfører væsentlig nedsat førlighed udbetales op til den i policen angivne forsikringssum, til 

dækning af forsikredes ekstraordinære dokumenterede udgifter til transport mellem privat bolig og arbejdsplads. 

20.2 Forsikringen dækker maks. DKK 500 i døgnet og er subsidiær til andre forsikringer og evt. offentlige ordninger. 

21. Rekrutteringsomkostninger 

21.1 Forsikringen yder erstatning til arbejdsgiver, hvis den forsikrede dør som følge af en ulykke. Der dækkes for rimelige og 

nødvendige udgifter afholdt af forsikringstager til omkostninger i forbindelse med ansættelse af ny medarbejder, 

vikarudgifter, annoncer o. lign. 

22. Tilpasning af bolig 

22.1 Forsikringen dækker, hvis et ulykkestilfælde jf. pkt. 13 medfører et varigt mén på mindst 5%, og det som følge heraf er 

nødvendigt at foretage fysiske tilpasninger af forsikredes private bolig. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige 

udgifter op til den i policen angivne forsikringssum, afholdt af forsikrede til ændring af dennes private bolig. Forsikringen 

omfatter alene tilpasninger som er nødvendige for, at forsikrede kan benytte boligen som normalt og tilpasningerne skal 

være relevante i forhold til det pådragne mén. 

23. Tilpasning af arbejdsplads 

23.1 Forsikringen yder erstatning til arbejdsgiver, hvis forsikrede har været udsat for et ulykkestilfælde med et anslået varigt 

mén på minimum 5%. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til tilpasninger på arbejdspladsen til den 

forsikrede. Tilpasningerne skal være relevante i forhold til det pådragne mén. Forsikringen er subsidiær til andre for-

sikringer og offentlige ordninger, hvor dette er dækket. 

24. Omskolingsudgifter 

24.1 Forsikringen dækker, hvis et ulykkestilfælde jf. pkt. 13 medfører et varigt mén på mindst 5%, og forsikrede som følge heraf 

ikke kan varetage sin hidtidige jobfunktion hos forsikringstager.  
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Der dækkes for rimelige og nødvendige udgifter afholdt af forsikringstager, dog maks. op til den i policen anførte 

forsikringssum til omskoling af forsikrede til en lignende jobfunktion i forsikringstagers virksomhed. 

25. Knoglebrud og brandsår 

25.1 Forsikringen yder erstatning ved knoglebrud eller brandsår, når dette er en direkte følge af en ulykke. 

25.2 Knoglebrud  
Forsikringen yder erstatning ved brudskader, når dette er en direkte følge af en ulykke.  
Et brud er opstået når der er fuldstændig ophævet kontinuitet i knogle/ brusk.  
Følgende typer af knoglebrud er omfattet af forsikringen:  

• Hofte og bækken.  
• Lårben, hæl, læg, kraniebrud, kraveben, ankel, albue, over eller underarm, eller underkæben. 
• Håndled, skulderblad, knæskal, brystben, hånd, fod, rygrad (hvirvler), ribben, kindben, halebenet eller øvre 

kæbeben. 

25.3 Forsikringen dækker DKK 10.000,- pr skadetilfælde uanset antal frakturer. Forsikringen omfatter ikke brud på fingre, trær 

eller næse. 

25.4 Brandsår  

Forsikringen yder erstatning på DKK 10.000, hvis forsikrede får 2. eller 3. gradsforbrænding på minimum 20% af kroppen 

som følge af en ulykke. 

 

26. Farlig sport -tillæg 

26.1  Forsikringen omfatter varigt mén eller dødsfald som følge af udøvelse af alle typer sport. Dog ikke ulykkestilfælde opstået 

under deltagelse og træning i motorløb, knallertløb og racerbådsløb af enhver art.  

Desuden undtages faldskærmsudspring, drageflyvning, kunstflyvning, paraglidning og ultralightflyvning, dykning alene 

eller dybere end 30 meter og professionel sport. Professionel sport defineres som sport, hvor mere end 20% af forsikredes 

indkomst kommer herfra. 
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Contact Us 

Chubb European Group Limited, Danish Branch 

Kalvebod Brygge 45, 2. sal 

1560 Copenhagen V 

Denmark  

 
Phone:+45 33 13 55 33 
Fax: +45 33 13 23 49 
Email: kundetjeneste@chubb.com 
Email: skadeafdelingen@chubb.com 

 

Chubb in the Nordics 

Chubb office in Copenhagen is located at Kalvebod 

Brygge 45, from where we service the Danish market. 

 

Chubb Group's Nordic hub is based in Stockholm 

with Swedish, Norwegian, Finnish and Danish 

employees in order to be staffed for cross Nordic 

services. In addition there are local offices in Oslo 

and Helsinki. 

 

www.chubb.com 

 

 

 

About Chubb 

On 14 January 2016, ACE Limited acquired  

The Chubb Corporation, creating a global 

insurance leader operating under the  

renowned Chubb name. 

 

The new Chubb is the world’s largest publicly 

traded property and casualty insurer. With 

operations in 54 countries, Chubb provides 

commercial and personal property and casualty 

insurance, personal accident and supplemental 

health insurance, reinsurance and life 

insurance to a diverse group of clients. 

 

The company is distinguished by its extensive 

product and service offerings, broad 

distribution capabilities, exceptional financial 

strength, underwriting excellence, superior 

claims handling expertise and local operations 

globally. 

 

The insurance companies of Chubb serve 

multinational corporations, midsize and small 

businesses with property and casualty 

insurance and services; affluent and high net 

worth individuals with substantial assets to 

protect; individuals purchasing life, personal 

accident, supplemental health, home and car 

insurance and other specialty insurance 

coverage; companies and affinity groups 

providing or offering accident and health 

insurance programmes and life insurance to 

their employees or members; and insurers 

managing exposures with reinsurance coverage. 

 

Chubb’s core operating insurance companies 

maintain financial strength ratings of AA from 

Standard & Poor’s and AA- from A.M. Best. 

 

Chubb’s parent company is listed on the New 

York Stock Exchange (NYSE: CB) and is a 

component of the S&P 500 index. 


