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1. Forsikret utstyr 

Forsikringen omfatter det utstyr som er angitt i leie-/leasing-
avtalen.  

2. Sikrede 
Forsikringen gjelder til fordel for eieren av det utstyret det 
betales forsikringspremie for, og til fordel for arbeidsgiver 
(leietaker) som leier eller låner ut utstyret til ansatte. 

3. Leietaker 
Med leietaker menes den som eieren av utstyret har inngått 
leie-/leasingavtale med. 

4. Gyldighet og geografisk virkeområde 
Forsikringen gjelder i Europa for stasjonært utstyr og i hele 
verden for bærbart utstyr. Hvis ikke annet er særskilt angitt i 
leie-/leasingavtalen, begynner forsikringsperioden ved levering 
av det forsikrede utstyret, men aldri tidligere enn ved det 
tidspunkt da leietakeren overtar risikoen for skade på utstyret. 
Forsikringen opphører ved utgangen av avtaletiden som er 
angitt i leie-/leasingavtalen.  

5. Hva forsikringen omfatter 
Forsikringen omfatter skade på eller tap av forsikret utstyr 
gjennom plutselig og uventet ytre hendelse. Tid, sted og 
hendelsesforløp for skaden må kunne presiseres. 
Kostnader til utbedring av funksjonsfeil som ikke er en følge av 
en plutselig og uforutsett ytre hendelse omfattes ikke av 
forsikringen. 

6. Unntak 
Erstatning gis ikke for: 

6.1 skade som består i eller er en følge av feil/mangler i utstyr som 
skyldes feil ved konstruksjon, materialer eller produksjon, eller 
der feilen kan kreves dekket gjennom reklamasjon eller garanti. 

6.2 Stjålet eller tapt uten fbm innbrudd. Dog erstattes stjålet eller 
skadet utstyr uten fbm med innbrudd om tidspunkt og plass for 
gjerningen kan presiseres og   relevant sikret i forhold til 
utstyrets verdi og risiko.     

6.3 tyveri fra motorkjøretøy. 
6.4 Skade som oppstår som følge av at bærbart utstyr forlates uten 

tilsyn i offentlige  lokaler og plasser. 
6.5 kostnader til løpende vedlikehold, justeringer, ettersyn, 

modifisering, service eller skade eller tap som er en følge av 
dette eller kostnader til demontering/montering. 

6.6 skade som består i eller er en følge av slitasje, korrosjon, 
forbruk, aldersforandring, fargeendring, formendring forsømt 
vedlikehold, belegg eller avsetning. 

6.7 skade som har oppstått ved bearbeidelse, reparasjon, 
vedlikehold, feilaktig installasjon eller ved brukerfeil. 

6.8 feil i programvare, eller annen software. 
6.9 skade som er en følge av datavirus eller liknende.  
6.10 skade, kostnad, erstatningsansvar, annet ansvar eller tvist som 

direkte eller indirekte er forårsaket av eller har forbindelse med 
datofeil i datafunksjon.i 

6.11 indirekte skade eller tap. 
6.12 skade eller tap som er forårsaket gjennom grov uaktsomhet 

eller forsett. 
6.13 skade eller tap gjennom underslag, bedrageri, økonomisk 

utroskap eller liknende formuesforbrytelser eller andre ulovlige 
handlinger.  

6.14 skade eller tap der årsak eller omfang direkte eller indirekte er 
forårsaket av eller har sammenheng med atomkjernereaksjon, 
radioaktivitet, krig, krigsliknende tilstand, terrorisme, opptøyer, 
myndighetsbeslutning eller arbeidsmarkedskonflikt. 

6.15 skade på utstyr som er plassert på skoler.   
7. Egenandel 

Egenandelen er NOK 1 000 per skadetilfelle. 

 
 
8. Sikkerhetskrav 
8.1 Det forsikrede utstyret skal behandles og håndteres med 

normal aktsomhet og på en slik måte at skade eller tap 
forebygges så godt som mulig. 

8.2 Dersom sikkerhetsforskriften ikke er oppfylt, reduseres 
erstatningen som regel med særskilt avdrag: Ved alvorlig 
forsømmelse reduseres erstatningen kraftig og kan til og med 
falle helt bort (nedsettes til null). 

9. Erstatning 
Ved skade forbeholder forsikringsgiveren seg retten til å 
avgjöre når utstyret skal repareres eller erstattes som 
totalskade, med fradrag for egenandelen i henhold til punkt 7. 
Ved totalskade, tyveri eller tap erstatter forsikringen med 
likeverdig utstyr, dog maksimalt med den verdi som premien er 
beregnet ut ifra. For at erstattningen skal utbetales skal det 
forsikrede utstyret ha värt utsatt for skade eller tap. 

10. Ved skade 
10.1 Et skadetilfelle skal meldes til forsikringsselskapet så snart som 

mulig. Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er 
meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om 
de forhold som begrunner det. 

10.2 Hvis utstyr har blitt stjålet eller er tapt på annen måte, skal 
forholdet meldes til politiet på det sted der hendelsen har funnet 
sted. Politianmeldelsen skal vedlegges skademeldingen. 

11. Regresskrav 
I den grad forsikringsgiveren har utbetalt erstatning, overtar 
forsikringsgiveren den sikredes rett til å kreve erstatning fra den 
som er ansvarlig for skaden. Regress fra privatperson vil bare 
bli krevd hvis: 
- denne har forårsaket skaden eller tapet gjennom forsett eller 
grov uaktsomhet. 
- skaden har sammenheng med dennes ervervsvirksomhet. 

12. Foreldelse 
Hvis erstatningskrav ikke er fremsatt mot selskapet senest ett 
år etter at sikrede fikk kjennskap til skadetilfellet, vil det ikke bli 
gitt erstatning, jfr. punkt 10. 

13. Dobbeltforsikring 
Hvis interesse som er omfattet av denne forsikring også er 
forsikret gjennom annen forsikring, og finnes det i denne 
forbehold ved dobbeltforsikring, gjelder de samme forbehold for 
begge forsikringene. Ansvaret fordeles mellom selskapene etter 
forsikringsavtalelovens § 6-3 

14. Forsikringsavtaleloven 
For denne forsikring gjelder for øvrig bestemmslsene i Lov om 
forsikringsavtaler - FAL (2005-04-29) 

 
 

Ved skade 
Fyll ut skademeldingsskjema som du finner på: 
www.dllgroup.com / Kontakt oss / Kundeservice 

 
Hvis utstyret er stjålet eller mistet, ikke glem politianmeldelsen. 

 


