Lease IT easy®
För finansierad utrustning med enskilt värde upp till 100 000 kronor.
Försäkringsvillkor; ALLRISKFÖRSÄKRING för finansierad utrustning, skoldatorer samt lärar- och elevdatorer ST 3104 A:4, 2009-11-01
1.

2.

Försäkrad utrustning

9.

Försäkringen omfattar i hyres-, köp- eller leasingavtalet
(”finansieringsavtalet”) angiven utrustning, där sådan utrustning
inte är äldre än fem (5) år och har ett enskilt värde om högst
100 000 kronor. Med utrustning avses datorutrustning avsedd att
användas i skolverksamhet och/eller av lärare eller elever.

9.1

Försäkrad
Försäkrad är uthyrare, lån- eller leasegivare (”försäkringstagaren”), som
ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren för angiven utrustning.
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Aktsamhetskrav
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10.1

Premiebetalning
Premie skall betalas i förskott. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder
dock vid försäkringstidens början, under förutsättning att premien
betalas före premiefakturans förfallodag. Inbetald premie återbetalas ej.

10.2

Force majeure
Försäkringsgivaren är inte ansvarigt för skada som direkt eller indirekt
orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelser,
inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror,
atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk, lockout,
blockad eller annan händelse som har samband med
arbetsmarknadskonflikt.

10.3

Preskription
Ersättningskrav ska framställas senast sex (6) månader från det att
kännedom förelåg om möjlighet att få ersättning. Vid annat fall lämnas
inte någon ersättning.

Undantag
Ersättning lämnas inte för;
skada som består i eller är en följd av fel i utrustning vilket
kommer av bristfälligheter i konstruktion, material eller
tillverkning,
skada som uppkommit till följd av att utrustning lämnats utan
tillsyn, om inte utrustningen förvarats i särskilt låst utrymme,
skada som består i eller är en följd av slitage, korrosion, förbrukning,
åldersförändring eller färg-/formförändring,
kostnad för förbrukningsmaterial, löpande underhåll, justering, översyn,
modifiering, service, demontering/montering, om inte denna betingas av
en ersättningsbar skada,
skada som uppkommit vid bearbetning, reparation, underhåll eller
felaktig installation,
fel i program- eller annan mjukvara,
skada till följd av datavirus,
skada under transport om utrustningen inte varit handelsmässigt
förpackad,
indirekt skada,
skada genom förskingring, bedrägeri, trolöshet mot huvudman, olovligt
förfogande eller annat förmögenhetsbrott,
skada till följd av grov vårdslöshet eller uppsåt,

5.1

10. Allmänna Avtalsbestämmelser

Omfattning
Försäkringen omfattar skada på eller förlust av (”skada”)
försäkrad utrustning genom plötslig och oförutsedd utifrån
kommande händelse. För att ersättning skall utgå skall den
försäkrade utrustningen ha drabbats av fysisk skada som har till
följd att utrustningens värde minskas eller går förlorat.

5.
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Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan
vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fick
kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom
tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande.
Har den ersättningsberättigade framställt anspråket till
försäkringsgivaren inom den tid som angetts i första stycket, har han
alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol mot
försäkringsgivaren sedan försäkringsgivaren tagit slutlig ställning till
ersättningsfrågan.
10.4

Återkrav
I den mån betalning av försäkringsersättning rätteligen inte skulle ha
skett, är den som erhållit betalningen skyldig att genast återbetala
beloppet till försäkringsgivaren, även om denne inte varit medveten om
att betalningen varit felaktig.

10.5

Dubbelförsäkring
Är intresse som är försäkrat i denna försäkring försäkrat även genom
annan försäkring och finns i denna förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller
samma förbehåll även i denna försäkring.

10.6

Regress
I den mån försäkringsgivaren har betalat ersättning övertar
försäkringsgivaren den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som
är ansvarig för skadefallet.
Om den försäkrade efter det att skadefall har inträffat avstår från sin rätt
till ersättning av annan eller från återkrav, begränsas
försäkringsgivarens ersättningsskyldighet i motsvarande mån och
utgiven försäkringsersättning skall återbetalas till försäkringsgivaren.

10.7

Tillämplig lag och behörig domstol
För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet skall
prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada
som inträffar utomlands.
Är du inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, kan du få
beslutet prövat av försäkringsgivaren, genom att kontakta AmTrust
Nordic AB, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm, tfn 08-440 38 00.
Du har även möjlighet att väcka talan mot AmTrust vid allmän domstol.

Utrustningen skall handhas och underhållas i enlighet med
tillverkarens anvisningar, aktsamhets- och säkerhetsföreskrifter
samt i övrigt så att skada så långt som möjligt förhindras.
Vid stöld beaktas särskilt vilka skyddsåtgärder som vidtagits med
hänsyn till utrustningens värde och stöldbegärlighet.
Om IT-utrustning förvaras i skollokal, omfattas endast stöld vid
inbrott i lokal som uppfyller larmklass 2. Tidpunkt och plats samt
händelseförlopp ska kunna preciseras.
Har anvisningar, säkerhetsföreskrifter och/eller aktsamhetskrav
inte uppfyllts minskas ersättningen som regel med ett särskilt
avdrag. Vid allvarlig försummelse minskas ersättningen kraftigt
och kan till och med helt falla bort. (nedsättning till noll).

7.

Vid skada

7.1

Skadeanmälan skall göras utan dröjsmål, dock senast sex (6)
månader efter det att kännedom om skada förelåg.
Om utrustningen stulits eller på annat sätt förkommit skall detta
anmälas till polisen på den ort där skadan inträffat. Polisanmälan skall
bifogas skadeanmälan.
Beträffande preskription, se Allmänna Avtalsbestämmelser.

7.2

7.3

Vid skada skall utrustningen repareras eller vid totalskada bytas ut.
Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att avgöra om utrustning ska
repareras eller ersättas med ny eller med likvärdig utrustning.
Kontantersättning utgår ej. Kan försäkringsgivaren ej ersätta
uppkommen skada med ny eller likvärdig utrustning, äger
försäkringsgivaren rätt att reglera skadan genom att ersätta
utrustningens återstående restvärde enligt finansieringsavtalet.
Högsta ersättning per skadetillfälle är 1 000 000 kronor.
Är försäkrad utrustning vid skadetillfället äldre än fem (5) år
lämnas ingen ersättning.

Giltighet och geografisk omfattning
Försäkringen träder i kraft från och med den dag då utrustningen
levererades, dock aldrig senare än vid den tidpunkt då
försäkringstagaren övertar ansvaret för utrustningen. Försäkringen
gäller för sådan tid för vilken premie erläggs av försäkringstagaren till
försäkringsgivaren och förnyas därefter automatiskt vid ytterligare
premieinbetalning. Försäkringen upphör dock senast vid utgången av i
finansieringsavtalet angiven avtalstid. Försäkringen gäller i Europa. För
portabel utrustning gäller försäkringen i hela världen.
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Ersättningsbestämmelser

8.

Självrisk

8.1
8.2

Självrisken är SEK 2 000 per dator eller annan enhet.
För bärbar IT-utrustning som brukas av skolelever eller lärare, s k elevoch lärardatorer är självrisken 1 000 kr per skadetillfälle.

11. Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust International
Underwriters Ltd. 40 Westland Row, Dublin, Irland.

12. Försäkringsförmedlare
Förmedlare av denna försäkring är Aon Sweden AB, Box 12820, 112 97
Stockholm.

Vid skada
Kontakta Kundservice hos Aon Sweden AB, tel: 0200–81 00 61 • fax: 08–587 840 19 • leaseiteasy@aon.se
Har utrustningen stulits eller förkommit, glöm inte att polisanmäla det inträffade. Ha gärna hyres-/leasingavtal tillgänglig.

