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1. Forsikringstaker
Med forsikringstaker menes den som har inngått forsikringsavtale med
forsikringsgiveren. Atea Finance er i egenskap av avtalepart med
forsikringsgiveren forsikringstaker i henhold til denne forsikringen. Med Atea
Finance menes i disse vilkårene Atea Finance-selskapet i det aktuelle landet.

2. Forsikret
Forsikret i henhold til denne forsikringen er skole (nedenfor nevnt skole) som
har inngått avtale med forsikringstakeren vedrørende leasing, leie eller kjøp av
forsikret objekt. Med skole likestilles i påkommende tilfelle kommune eller
tilsvarende representant for skolen.
Det er kun den forsikredes interesser som ivaretas gjennom forsikringen.

3. Brukere
Med brukere menes i henhold til denne forsikringen elev eller lærer som i
henhold til avtale har lånt forsikret objekt av skolen. Brukeren har ingen egen
rett i denne forsikringen. Hva som avtales mellom skolen og brukeren, kan
heller ikke påvirke forsikringsgiverens ansvar i henhold til denne forsikringen.
Visse bestemmelser i disse vilkårene som er rettet mot forsikringstakeren eller
den forsikrede, kan dog i det omfang som fremgår av den enkelte
bestemmelsen, gjelde også overfor brukeren.

4. Låneavtale
Med låneavtale menes den avtalen om lån av forsikret objekt som brukeren i
henhold til punkt 3 foran har inngått med skolen.

5. Forsikret objekt
Valutaangivelser i dette punktet referer til tilsvarende beløp i det aktuelle
landets lokale valuta.
Forsikret objekt er i henhold til denne forsikring IT-utrustning til en verdi per
objekt på høyst SEK 25.000

-

som skolen har inngått leasing-, leie- eller kjøpsavtale om, og
som i henhold til låneavtalen innehas av brukeren, samt
som det er betalt premie for.

6. Når gjelder forsikringen
Forsikringen trer i kraft fra og med den dagen det forsikrede objektet ble levert
til skolen eller i henhold til låneavtalen ble utkvittert av brukeren eller dennes
verge og gjelder for en forsikringsperiode i henhold til valgt alternativ, dog
maksimalt 48 måneder. Forsikringen opphører å gjelde når brukeren slutter sin
utdanning, flytter fra skolen eller ved låneavtalens slutt, dog seneste 48
måneder fra forsikringens ikrafttredelse.

7. Hvor gjelder forsikringen
Forsikringen gjelder i hele verden og under normal skolevirksomhet.

8. Hva gjelder forsikringen for
Forsikringen gjelder med de begrensninger vedrørende tyveri, ran, overfall og
transport som fremgår nedenfor, for fysisk skade på eller tap av forsikret
objekt ved en plutselig og uforutsett hendelse som kommer utenfra, og som
medfører at det forsikrede objektet er blitt redusert i verdi eller gått helt tapt.
Tyveri
Forsikringen omfatter kun:
- tyveri ved innbrudd i låst plass i skole. Skolen skal oppfylle
beskyttelsesklasse 1 og ha alarm utenom virksomhetstiden. Mangler aktivert
alarm skal det forsikrede objektet oppbevares fastlåst i dockingvogn beregnet
for datamaskiner. Dockingvognen skal oppbevares innelåst på separat sted
uten vindu.
- tyveri ved innbrudd i brukerens vanlige bopel
Ran og overfall
Forsikringen omfatter ran og overfall, dog kun under forutsetning av at røveriet
straks oppfattes av brukeren. Med ran/overfall menes at det forsikrede
objektet nappes fra brukeren, eller at noen med vold eller trussel om vold
tilraner seg det forsikrede objektet.
Transport
Forsikringen omfatter fysisk skade som oppstår under brukerens transport av
forsikret objekt, dog kun under forutsetning av at brukeren har oppsyn med det
forsikrede objektet, og at det forsikrede objektet under transporten er blitt
oppbevart separat i veske beregnet for datamaskiner. Forsikringen omfatter
også fysisk skade som oppstår når forsikret objekt registreres for transport
eller forsendelse til og fra service.
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Alle former for lovbestemt ansvar som direkte eller indirekte har sitt opphav i
eller er forårsaket av radioaktiv stråling eller kontaminering fra enhver form for
nukleært brennstoff eller deponering av slikt brennstoff hvor enn det er,
radioaktive, eksplosive og giftige stoffer eller annen form for farlig objekt som
inneholder radioaktive stoffer.

10. Særskilte unntak
Erstatning ytes ikke for:
10.1 skade som kan erstattes i henhold til leverandørgaranti, garantivilkår,
eller som
beror på mangler i konstruksjon og/eller materiale,
10.2 skade vedrørende tyveri, ran, overfall eller transport som ikke oppfyller
forutsetningene i punkt 8,
10.3 skade som er oppstått som følge av at det forsikrede objektet ble etterlatt
uten tilsyn i kjøretøy, i skolelokale, i allment lokale eller på allmenn plass.
10.4 skade av mindre art (her menes for eksempel riper og skraper) som ikke
påvirker det forsikrede objektets anvendelighet,
10.5 skade som består i eller er en følge av slitasje, korrosjon, forbruk,
aldersforandring eller farge-/formendring,
10.6 kostnad for forbruksmateriell, løpende vedlikehold, justering, oversyn,
modifisering, service, demontering eller montering hvis denne ikke betinges av
en erstatningsberettiget skade,
10.7 skade som har oppstått på grunn av bearbeiding, reparasjon, vedlikehold
eller gal installasjon,
10.8 skade eller tap på grunn av redusert eller manglende brukelighet eller for
øvrig enhver indirekte skade,
10.9 skade som beror på at brukeren har anvendt eller installert program som
ikke opprinnelig ble installert eller skade på tilbehør og program som ikke er
med i låneavtalen. Lagret informasjon omfattes ikke av forsikringen
10.10 skade eller tap fordi det forsikrede objektet er blitt overlevert til en annen
person enn brukerens familiemedlem,
10.11 feil i, skade på eller tap av program eller programvare,
10.12 skade oppstått fra datavirus,
10.13 skade som oppstår når forsikret objekt registreres for transport eller
forsendelse til noe annet enn til og fra service,
10.14 skade som beror på håndteringsfeil,
10.15 skade som har oppstått som følge av at produsentens instrukser om
stell og vedlikehold, ikke er blitt fulgt,
10.16 skade som følge av definert og fastslått seriefeil,
10.17 skade på grunn av underslag, bedrageri, uærlighet overfor hovedmann,
ulovlig forføyning eller annet formuesbrudd,
10.18 skade som følge av grov uaktsomhet eller forsett.
I den grad brukeren gjennom låneavtalen har mulighet til å oppfylle de
vilkårene som finnes foran i dette punktet, gjelder vilkårene i likt omfang for
brukeren og legger ansvaret på den forsikrede for at brukeren oppfyller
vilkårene.

11. Sikkerhetsforskrifter og aktsomhetskrav
Forsikret objekt skal håndteres med normal aktsomhet. Med normal
aktsomhet menes at det forsikrede objektet skal håndteres slik at skade så
mye som mulig kan unngås, og at rimelige sikkerhetstiltak er iverksatt hva
gjelder det forsikrede objektets sensitivitet, holdbarhet, verdi, tyverifare
samt forholdene ellers. Med normal aktsomhet menes at det forsikrede
objektet skal håndteres slik at skade så mye som mulig kan unngås, og at
rimelige sikkerhetstiltak er iverksatt hva gjelder det forsikrede objektets
sensitivitet, holdbarhet, verdi, tyverifare samt forholdene ellers.
Transport av forsikret objekt skal skje med den aktsomhet som
motiveres ut fra det forsikrede objektets sensitivitet overfor ytre vold.
Hvis sikkerhetsforskriftene ikke er blitt fulgt, betales erstatning kun i den
utstrekning skaden må antas å ville ha inntruffet selv om sikkerhetsforskriftene
var blitt fulgt. I slike tilfeller kan erstatningen komme til å bli nedsatt eller helt
utebli (reduksjon til null)
I den grad brukeren gjennom låneavtalen har mulighet til å oppfylle de
vilkårene som finnes foran i dette punktet, gjelder vilkårene i likt omfang for
brukeren og legger ansvaret på den forsikrede for at brukeren oppfyller
vilkårene.

12. Egenandel
Valutaangivelser i dette punktet referer til tilsvarende beløp i det aktuelle
landets lokale valuta.
Forsikringen gjelder med egenandel per forsikret objekt i henhold til valgt
alternativ når forsikringen tegnes.
Legg merke til at skader med reparasjons-/skadekostnader under SEK 500
ikke erstattes. Hvis skadekostnaden overstiger SEK 500, erstattes hele
skadekostnaden.

13. Erstatningsbestemmelser

9. Generelle unntak

Valutaangivelser i dette punktet referer til tilsvarende beløp i det aktuelle
landets lokale valuta.

Alle former for skade som direkte eller indirekte er blitt forårsaket av eller står i
sammenheng med krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, militære øvelser,
revolusjon, opprør, terrorvirksomhet, tumulter, atom- eller kjerneprosess,
myndighetstiltak, -beslag, streik, lockout, blokade eller lignende hendelse.

Skadeserstatning betales eksklusive moms hvis premien beregnes av
kontraktsverdien eksklusive moms og inklusive moms hvis premien
beregnes av kontraktsverdien inklusive moms.

En forutsetning for erstatning er at tidspunktet for da skaden inntraff, kan
spesifiseres, skadehendelsen beskrives og stedet for skaden fastsettes.
Ved skade skal forsikret objekt repareres eller byttes ut. Forsikringsgiveren
forbeholder seg retten til å bestemme om det forsikrede objektet skal
repareres eller erstattes med nytt eller likeverdig objekt. Hvis
forsikringsgiveren vurderer at det forsikrede objektet ikke kan repareres,
erstatter forsikringen med nærmest likeverdig utrustning. Ved 48 måneders
forsikringsperiode erstatter forsikringen ved skade som inntreffer i løpet av
måned 37–48 regnet fra ikrafttredelsen, med nærmest likeverdig
utrustning, alternativt med restgjeld i henhold til leasing-, leie- eller
kjøpsavtalen, beroende på valgt alternativ. Det høyeste erstatningsbeløpet
er den inngående kontraktsverdien/anskaffelsesverdien per objekt i
henhold til avtale. Forsikringen erstatter også kostnad for transport til og fra
service under forutsetning av at skaden omfattes av forsikringen, med
totalt maksimalt SEK 250. Forsikringen erstatter ikke skade eller tap der
den forsikrede har fått erstatning fra annen forsikring. Kontanterstatning
utbetales ikke.
Høyeste erstatning per skadehendelse er SEK 200.000.
I den grad brukeren gjennom låneavtalen har mulighet til å oppfylle de
vilkårene som finnes foran i dette punktet, gjelder vilkårene i likt omfang for
brukeren og legger ansvaret på forsikringstakeren eller den forsikrede for at
brukeren oppfyller vilkårene.

14. Tiltak ved skade
Skade skal meldes til forsikringsgiveren innen 6 måneder fra den dagen
skaden inntraff. Deretter tapes retten til erstatning basert på denne
forsikringen. Hvis fullstendig dokumentasjon vedrørende skaden ikke har
kommet forsikringsgiveren i hende senest to måneder etter meldingsdagen,
bortfaller retten til erstatning.
Ved tyveri eller tap av det forsikrede objektet skal dette anmeldes til politiet på
det stedet der dette skjer. Det forsikrede objektets serienummer skal være
angitt i politianmeldelsen. Forsikringsgiveren kan be om å få utlevert den
erstattede eiendommen.
Til meldingen skal vedlegges
- skademeldingen
- politianmeldelsen hvis det gjelder tap av forsikret objekt
- opplysning om forsikringsavtalenummer
- andre opplysninger som er av betydning for skadereguleringen.
Kontaktopplysninger ved skade:
Sverige: Atea Finance AB, support@atea.se
Norge: Atea Finance AS, forsikring@atea.no
Danmark: Atea Finance A/S, +45 70 20 30 50; callreceive@atea.dk

15. Generelle avtalebestemmelser
12,1 Premiebetaling
Premien betales på forskudd og skal gjelde samtlige brukere som under
samme låneavtale låner forsikrede objekter.
12.2 Foreldelse
Den som vil fremme krav om forsikringserstatning, mister sin rett hvis han ikke
reiser sak for domstolen mot forsikringsgiveren innen tre år fra da han fikk
kjennskap til at kravet kunne gjøres gjeldende og i alle fall innen ti år fra da
kravet tidligst kunne vært gjort gjeldende.
Har den erstatningsberettigede fremsatt kravet til forsikringsgiveren innen den
tiden som er angitt i første ledd, har han alltid seks måneder på seg for å reise
søksmål for domstolen mot forsikringsgiveren etter at forsikringsgiveren har
tatt endelig stilling til erstatningsspørsmålet.
12.3 Dobbelforsikring
Er en interesse som er forsikret i denne forsikringen, også forsikret gjennom
en annen forsikring, og finnes i denne forbehold ved dobbeltforsikring, gjelder
de samme forbeholdene i denne forsikringen.
12.4 Gjeldende lov og behørig domstol
For forsikringsavtalen skal svensk lov gjelde. Tvist angående avtalen, skal
prøves av svensk domstol.
Hvis forsikringstakeren ikke er fornøyd med avgitt beslutning i samband med
skade, kan beslutningen prøves av forsikringsgiveren ved å kontakte AmTrust
Nordic AB, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm, tlf. 08-440 38 00.
12.5 Personopplysningsloven
Forsikringsgiveren er personopplysningsansvarlig.
Forsikringsgiveren og dennes samarbeidspartnere behandler de
personopplysningene som gis samt også andre personopplysninger som er
relevante for forsikringsforholdet. Personopplysningene danner videre
grunnlag for markeds- og kundeanalyse, forretnings- og metodeutvikling,
statistikk og risikohåndtering, markedsføring og service for øvrig.
Forsikringstakeren har i henhold til personopplysningsloven rett til på
anmodning å få informasjon om hvilke personopplysninger som
forsikringsgiveren behandler om forsikringstakeren. Slik anmodning skal være
skriftlig og stiles til ”PUL-ansvarlig” på forsikringsgiverens adresse.
Forsikringstakeren kan når som helst henvende seg til AmTrust Nordic AB for
å anmode om oppretting av feil personopplysning.

16. Forsikringsgiver og forsikringsagent
Forsikringsgiver for denne forsikringen er AmTrust International Underwriters
Ltd. 40 Westland Row, Dublin 2, Irland. Forsikringstakeren representeres i
Norden av AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm,
tlf. 08-440 38 00.
Forsikringen formidles av Söderberg & Partners, Box 7785, 103 09 Stockholm,
telefon 08-451 52 90.
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