
 

Leasing-/Hyresförsäkring
Kortfattad information
Nedanstående information är en kort beskrivning av 
försäkringen, de viktigaste undantagen och en 
sammanfattning av försäkringsvillkoren. Omfattningen i 
sin helhet framgår av försäkringsvillkoren som ni kan hitta 
på www.dnb.se

Försäkrad egendom
I samband med att finansieringsavtalet tecknas, erbjuds 
en tillhörande försäkring efter överenskommelse.

Försäkringen gäller för fysisk skada på eller förlust av 
försäkrad egendom orsakad av plötslig och oförutsedd 
händelse, dvs en allriskförsäkring.

För IT, telecom, navigation-, mät- samt övrig kontorsteknisk 
utrustning samt egendom som är äldre än fem år räknat 
från tillverkningsdatum, gäller försäkringen för plötslig och 
oförutsedd utifrån kommande händelse.

När försäkringen gäller
När finansieringsavtalet tecknas sker också en 
överenskommelse kring försäkring. Försäkringen gäller från 
den dag utrustningen mottas på i leasingavtalet angivet 
användningsställe.  Försäkringen upphör att gälla då 
leasingavtalet upphör att gälla, även om det avslutas i
förtid.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i hela Norden för stationär utrustning. 
För portabel utrustning i hela världen intill 100 000 kr.

Ersättning
Vid skada ersätts kostnad för reparation eller anskaffande 
av föremål av samma eller liknande ändamålsenligt slag 
för samma ändamål

Vid ersättningsbar skada på serietillverkade leasingobjekt 
som inträffar under leasingperioden ingår avgiftsbefrielse 
för leasingavgiften som anses falla på den tid då 
leasingobjektet är obrukbart till följd av skadan. Ersättning 
kan lämnas efter 21 dagar under högst 6 månader, räknat 
från den dag försäkrad styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort 
vad som åligger honom, fram till dess att det skadade 
objektet återställts och eventuellt provkörts. 

Självrisk
Vid varje skadetillfälle dras från ersättningsbart 
skadebelopp, ett belopp som utgör försäkringstagarens 
självrisk:

• 2 000 SEK per skada och objekt dock max 5 000 SEK per 
skadetillfälle.

Vid övriga skador
• Totalstation 1 basbelopp/skadetillfälle
• Vid skada under transport 20 % av skadebeloppet, högst 

30 000 SEK 
• 0,5 Bb 

Viktiga undantag
Försäkringen gäller med sedvanliga allriskundantag såsom 
exempelvis:
• skada som består i gradvis förändring eller annan 

långtidspåverkan, förslitning, utmattning, förbrukning, 
erosion, kavitation eller korrosion

• kostnad för löpande underhåll och skötsel, t ex 
rengöring, justering, översyn, modifiering, service

• skada på förbrukningsmaterial (ex. bränsle, däck, 
packningar, remmar, kedjor), utbytbara verktyg  
(ex. formar, knivar, slangar, press- och stansverktyg)

• ursprunglig skada eller så kallade seriefel

Viktiga säkerhetsföreskrifter
• Vid stöldskada gäller försäkringen om rimliga säkerhets-

åtgärder har vidtagits med hänsyn till egendomens värde 
och stöldbegärlighet samt förhållanden i övrigt. 
Exempelvis får försäkrat objekt inte lämnas synligt i 
fordon eller kvar i nattparkerat fordon samt att bärbart 
objekt inte skall lämnas utan tillsyn på allmän plats.

• I övrigt skall försäkrade objekt hanteras med normal 
aktsamhet. Med normal aktsamhet menas att använda 
sunt förnuft samt göra vad som går för att förhindra att 
skada sker.

Preskriptionstid
Skada skall anmälas senast inom 12 månader efter att 
försäkrad fått kännedom om skadan.

Kontakt vid skada
DNB Finans, SE-105 88 Stockholm 
E-post: betalsupport@dnb.se
Telefon: +46 (0)8 473 47 10 

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Gjensidige Försäkring, 
organisationsnummer 516407-0384.

Försäkringsförmedlare
Försäkringen förmedlas och administreras av AON, Box 
27093, SE-102 51 Stockholm, Telefon 08- 697 4498.


