leasingförsäkring
anpassad allriskförsäkring för hyrd och leasad utrustning
kOrtfattad infOrmatiOn
Observera att nedanstående är en kort beskrivning av försäkringen, de viktigaste undantagen och en sammanfattning av
försäkringsvillkoren! Omfattningen i sin helhet framgår av försäkringsvillkoren som kan rekvireras av Svea Ekonomi.

Vad gäller försäkringen för?
Försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd fysisk skada
på eller förlust av försäkrad egendom som har till följd att
egendomens värde minskas eller går förlorat.

snabba skadebeslut
Om Willis inte delger skadebeslut till leasetagaren senast
2 arbetsdagar efter att fullständig skadedokumentation
tillhandahållits till Willis utgår ingen självrisk i denna skada.

Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda fysiska
skador såsom brand, vattenskada, stöld, skadegörelse och
olyckshändelser, samt omfattar även maskinskada.

Viktigaste undantagen
• Skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion,
kavitation, utmattning, be läggning eller avsättning,
• Skada som är inte påverkar egendomens användbarhet eller
som kan avhjälpas genom normal service eller justering,
• Som entreprenör, leverantör eller annan enligt åtagande i
avtal eller i köprättslig lagstiftning är skyldig att ersätta.

när gäller försäkringen?
Försäkringen träder i kraft från och med den dag då
egendomen levererades, dock aldrig senare än vid den
tidpunkt då den ekonomiska risken för egendomen övergår
på försäkringstagaren, och upphör att gälla då äganderätten
till egendomen övergår till annan.
För egendom som försäkringstagaren återtar från kunden
gäller försäkringen även för skador som inträffar under tid då
egendomen är i försäkringstagarens vård eller hos av denne
anlitad person eller företag, till dess egendomen är avyttrad.
Vilken ersättning lämnas?
Vid skada ersätts kostnad för reparation. För totalskada
eller stöld, lämnas ersättning med likvärdig utrustning. För
objektsgrupperna IT utrustning och Copy/printers lämnas
ersättning motsvarande För rubricerade objekt gäller att
om objektet skadas inom 36 månader från anskaffningsdagen
ersätts objektet till värdet av likvärdigt objekt med
motsvarande prestanda.
Försäkringen ersätter även leasingavgiften på ersättningsbar
skada på finansierat objekt som inte är återställt inom 21
*dagar efter det att försäkringsgivaren mottagit fullständig
dokumentation i skadan. Ersättning utgår i maximalt sex (6)
månader och lämnas inte för de första 21 dagarna.
Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i hela världen.
själVrisk
Vid varje skadetillfälle görs avdrag från ersättningsbeloppet
med ett belopp motsvarande försäkringstagarens självrisk.
Självriskens storlek framgår försäkringsbrevet.
Generell självrisk utifrån kommande skada:
Nyanskaffningsvärde:

Självrisk:

≥ 20 000 kronor

3 000 kronor

< 20 000 kronor

1 000 kronor

Självrisk för utomhusmonterade grafik- och ljusskyltar,
informationstavlor samt test och mätrutrustning: 0,2 BB
Självrisk maskiniskada 0,5 BB.

leasing@sveaekonomi.se
telefon 08-735 90 93

säkerhetsföreskrifter
För att ta del av säkerhetsföreskrifter vid brand och
särskilda säkerhetsföreskrifter hänvisas till §6.3 i
allmänna försäkringsvillkoret för denna försäkring.
aktsamhetskraV
Den försäkrade egendomen skall handhas och underhållas
i enlighet med tillverkarens anvisningar, aktsamhets- och
säkerhetsföreskrifter samt i övrigt hanteras så att skada så
långt som möjligt förhindras.
anmälan aV skada
Skada skall anmälas senast inom 6 månader efter att
leasetagaren fått kännedom om skadan.
när upphör försäkringen?
Försäkringen upphör att gälla då äganderätten till
egendomen övergår till annan.
hur anmäler jag skada?
Skadeanmälan görs direkt online via denna länk:
https://affinity.willis.se/leasing/default.aspx?partner=25&lang=se
Försäkringen förmedlas och administreras av Willis AB.
Vid frågor om försäkringen kontakta oss på:
Tel: 08-463 89 65
E-mail: kundservice@willis.com
försäkringsgiVare
Försäkringsgivare är AmTrust International Underwriters Ltd.
försäkringsförmedlare
Försäkringen förmedlas och administreras av:
Willis AB
Box 7273
103 89 Stockholm
Tel: 08-463 89 00.

