Allriskförsäkring för Elev-dator* 2011-06-07
* omfattar PC, Mac, Ipads/ läsplattor

Försäkringen gäller för dator i skolverksamhet, som har ett värde understigande 15 000 kr.
1.
Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för lease-/hyrestagare/köpare, som ingått avtal med ATEA
om att leasa/hyra/köpa datorer att användas i skolverksamhet. I detta villkor
kallad försäkrad. Försäkringen skall omfatta samtliga elever som omfattas av
Elev-dator-kontraktet för aktuell tidsperiod.

B.


2.
Försäkrad egendom
Försäkringen gäller för det/de objekt som försäkrad innehar genom leasing/hyres-/ köpeavtal för vilken premie betalts och som enligt låneavtal innehas av
målsman/elev. Försäkringen gäller för objekt som försäkrad överlämnat till elev
genom låneavtal.



3.
A.

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för fysisk skada på i leasing- /låne-/köpavtalet angiven
Elev-dator-utrustning, genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande
händelse. Försäkringen ersätter skada som medfört att objektet minskat i
värde eller gått helt förlorat, med de undantag som framgår av denna
försäkring.
Försäkringen gäller vid privat bruk i skolverksamhet.

B.

Försäkringen ersätter stöld som skett genom styrkt inbrott i låst utrymme
eller lokal i skola. Skolan skall uppfylla skyddsklass 1 och vara larmad
under annan tid än verksamhetstid.

9. Särskilda undantag
För försäkringen gäller följande undantag. Ersättning lämnas inte för:
1. skada som kan ersättas enligt leverantörsgaranti, garantivillkor eller
som beror på bristfälligheter i konstruktion, material
2. skada på optisk lagringsenhet (CD,DVD etc), samt skärm om det kan
anses sannolikt att skadan inte uppkommit genom en plötslig och
oförutsedd händelse
3. skada som består i eller är en följd av slitage, korrosion, förbrukning,
åldersförändring, försummat underhåll, beläggning
4. skada som beror på handhavande fel från användare vid användande
av program som är installerat eller var under installation
5. kostnad för löpande underhåll, justeringar, översyn, modifiering,
service, förbrukningsmateriel eller skada som beror på felaktig
installation eller reparation
6. skada eller förlust genom minskad eller utebliven användbarhet eller i
övrigt varje indirekt skada eller förlust
7. förskingring, bedrägeri eller liknande förmögenhetsbrott, trolöshet mot
huvudman samt olovligt förfogande
8. tillbehör och program som inte återfinns i avtal om Elev-dator. Lagrad
information omfattas ej av försäkringen
9.
Skada eller förlust då datorn varit överlämnad till annan person än
förälder eller elev.
10. skada till följd av datavirus.
11. skada till följd av definierade och fastställda seriefel.
12. skada som uppstår då objektet har polletterats för transport om ej till
och från service
13. skada som uppkommit tillföljd av att tillverkarens instruktioner om
skötsel och underhåll inte följts.

Vid samtidig stöld är det maximala värdet som ersätts 200 000 kr.
Försäkringen ersätter förlust genom inbrott som skett i bostaden.
Försäkringen ersätter ej annan stöld eller förlust än vad ovan sagts.
4.
När gäller försäkring
Försäkringen träder i kraft från och med den dag då Elev-dator-utrustningen
utkvitterades av eleven och/eller dennes målsman och gäller med
försäkringsperiod enligt valt alternativ, dock max 36 månader.
Försäkringen gäller som längst tills eleven avslutar sin utbildning eller avflyttar
från skolan. Försäkringen gäller aldrig längre än avtalad leasing och/eller
låneperiod.
5.
Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller i hela världen och under normal användning i elevens
skolverksamhet. Försäkringen gäller även skada som uppkommit i
eleven/målsmans bostad eller fritidsbostad eller vid transport däremellan.
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit när datorn lämnats utan
tillsyn, i lokal eller på allmän plats.
Försäkringen gäller även under transport mellan skola och bostad, under
förutsättning att transporten skett med den aktsamhet som motiveras utifrån
datorns känslighet för yttre våld. Ytterligare en förutsättning är att datorn
transporterats i datorväska avsedd för datorn.
6.
Premiens betalning
Premien betalas i förskott och skall avse samtliga elever som under samma
avtal innehar Elev-dator-utrustning.
7.
Självrisk och försäkringsbelopp
Försäkringen gäller utan självrisk. Observera att skador med reparationskostnad understigande 500 kr inte ersätts. För det fall skadekostnaden
överstiger 500 kr ersätts hela skadekostnaden. Vid inbrott gäller samma
självrisk.
Försäkringen ersätter högst det ingående kontraktsvärdet enligt avtal, dock är
högsta ersättningsbelopp 15 000kr per objekt. Vid skada under försäkringsperioden ersätter försäkringen

reparationskostnad, eller

kostnaden för ett ersättningsobjekt med samma eller bättre standard
8.
A.

Allmänna bestämmelser och undantag
Vid skada skall utrustningen repareras eller bytas ut. Försäkringsgivaren
förbehåller sig rätten att bestämma om utrustningen skall repareras eller
ersättas med ny eller likvärdig utrustning. Om försäkringsgivaren
bedömer att objektet ej kan repareras, ersätter försäkringen med
närmast likvärdig utrustning.

Försäkringen ersätter ej skada eller förlust där eleven eller skolan erhållit
ersättning ur annan försäkring.
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Försäkringen gäller inte för:
Varje form av lagligt ansvar som, direkt eller indirekt, har sitt ursprung i
eller orsakats av radioaktiv strålning eller kontamination från varje form
av nukleärt bränsle eller deposition av sådant bränsle varhelst det är,
radioaktiva, explosiva och giftiga ämnen eller annan form av farligt
objekt som innehåller radioaktiva ämnen.
Varje form av skada som, direkt eller indirekt, orsakats av eller som är
en följd av krig, invasion, krigshandling av annat land, inbördeskrig,
borgerliga oroligheter, revolution, militärt maktövertagande,
konfiskation eller nationalisering, rekvisition eller förstörelse av
egendom till följd av beslut av regering eller myndighet.

10. Säkerhetsföreskrifter
För försäkringen gäller de säkerhetsföreskrifter som anges i ordinarie hem-,
villahem-, eller fritidshusförsäkring. I övrigt skall objektet hanteras med
normal aktsamhet. Med normal aktsamhet menas att objektet skall hanteras
så att skada så långt som möjligt kan undvikas.
Om säkerhetsföreskrifterna ej följts betalas ersättning endast i den
utsträckning skadan får antas ha inträffat även om säkerhetsföreskrifterna
hade följts.
11. Skadereglering
Skada skall anmälas till försäkringsgivaren inom 6 månader från den dag
skadan inträffade. Därefter går rätten till ersättning ur denna försäkring
förlorad. Om inte fullständig dokumentation i skadan kommit
försäkringsgivaren tillhanda senast två månader efter anmälningsdagen
upphör rätten till ersättning.
Vid stöld eller förlust av det försäkrade objektet skall detta anmälas till
polisen på den ort där det inträffat. Polisanmälan skall lämnas när skadan
anmäls. Försäkringsgivaren kan begära att få ersatt egendom utlämnad. Om
begäran ej sker inom en månad från den dag ersättning utbetalats, har
försäkrad rätt att behålla egendomen.
Till anmälan skall bifogas:

skadeanmälan

polisrapport, om det gäller inbrott

uppgift om försäkringsavtalsnummer

andra uppgifter som är av betydelse för en snabb och korrekt
skadereglering.
Skada skall anmälas till Atea Finance AB.
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12. Om vi inte kommer överens
Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det
omprövat genom att skriftligen till försäkringsgivaren redogöra för sitt ärende
och be om en omprövning av ärendet. Du kan även vända dig till:
12.1 Allmän Domstol
Liksom vid andra tvister kan du vända dig till allmän domstol. Tag kontakt med
närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Tingsrättens adress och telefonnummer
finns i telefonkatalogen.
12.2 Klagomålsansvarig på Gjensidige
Klagomål gällande försäkringen kan ställas till ”Klagomålsansvarig” hos
Gjensidige Försäkring.
12.3 Gällande lag och omprövning av skadeärende
För detta avtal gäller den Sveriges lag.
Den som inte godtar Försäkringsgivarens s beslut i skadeärende kan överklaga
till skadenämnd, som Gjensidige Försäkring hänvisar till.
13. Allmänna bestämmelser
13.1 Personuppgifter
Alla uppgifter om försäkrad behandlas konfidentiellt. Uppgifterna, däribland
personuppgifter, måste sparas för att försäkringsgivaren ska kunna administrera försäkringsavtal, bedriva produktutveckling och skadeförebyggande
forskning, upprätta försäkringsstatistik. Uppgifterna erhålls huvudsakligen från
försäkrad men kan kompletteras med uppgifter från offentliga register.
Vissa uppgifter måste lämnas vidare till samarbetspartners för exempelvis
skadereglering. Uppgifter som inte längre behövs raderas.
Försäkrad som önskar upplysning om vilka personuppgifter som finns angående
henne eller honom kan efter skriftlig ansökan, som ska vara egenhändigt
undertecknad och med angivande av försäkrings- eller personnummer, vända
sig till ”PuL-ansvarig” hos försäkringsgivaren (se adress nedan) för att erhålla
sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter.
13.2 Tillämpbar lag
För denna försäkring gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL.
13.3 Preskription
Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han inte
väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han
fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom 10 år
från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande.
13.4 Dubbelförsäkring
Har samma intresse försäkrats hos flera bolag, är varje bolag ansvarigt mot den
Försäkrade som om det bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Ersättning kan
dock inte lämnas med högre belopp än vad som sammanlagt motsvarar skadan.
Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvaret mellan
bolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.
14. Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial,
organisationsnummer 516407-0384. Postadress: Box 3031, 103 61 Stockholm.
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