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Forsikringsvilkår for All-risk Forsikring – Tablet PC 

 
 
1. Hvem gælder forsikringen for  

 
Forsikringstager er Arbejdsgiver (leasingtager), der 
har indgået aftale om leje/lån af personlig computer 
med sine ansatte og for hvilken den ansatte betaler 
en månedlig omkostning. I disse vilkår kaldet forsik-
rede. 
 
Forsikringen gælder for ansatte som ved forsikrin-
gens tegning: 
 

 Er bosat i Norden 

 Er fastansatte 

 Er fuldt arbejdsdygtige og ikke oppebærer 
sygedagpenge, pension eller lignende. 
Med fuldt arbejdsdygtige forstås at man 
udfører den arbejdstid der er aftalt i ansæt-
telseskontrakt eller –aftale. 

 

2. Hvornår forsikringen gælder  

 

Forsikringen træder i kraft på det tidspunkt hvor 
Tablet PCen er leveret til den ansattes bopæl, ar-
bejdsplads eller fra den dato, hvor genstanden hen-
tes af den ansatte på et andet angivet sted. 

Forsikringsperioden er op til  36 måneder regnet fra 
leveringsdagen I henhold til ovenstående, og ophø-
rer senest ved Leasingaftalen ophør. 

Dækningen ophører såfremt der er udbetalt fuld 
erstatning (totalskade) i forbindelse med en skade. 
Totalskadede Tablet PC er tilhører forsikringsgive-
ren.  

 

3. Hvor gælder forsikringen 

 
Forsikringen gælder i Norden på den ansattes faste 
bopæl..  
 

4. Forsikret interesse  

 
Forsikringen gælder for de i leasingaftalen anførte 
Tablet PCer inklusive udstyr, der indgik i den op-
rindelige installationspakke og for hvilken der er 
betalt præmie. Standardprogrammer som oprinde-
ligt indgik i installationspakken, omfattes kun af 
brand-, indbruds- samt vandskadeforsikring.  
 
Forsikringen omfatter skade på eller tab af forsikret 
ejendom, som følge af pludselig og uforudset ude-
fra kommende begivenhed,  som medfører at 
Pc’ens værdi mindskes eller går tabt. 
 
Såfremt den ansatte har modtaget erstatning for 
skade/tab fra sin hjem- eller fritidshusforsikring, 
dækker nærværende forsikring en eventuel selvri-
siko på den pågældende forsikring, dog maksimalt 
kr. 1.000. 
 

5. Undtagelser 

 
Der ydes ikke erstatning for: 
5.1. Skade som omfattes af garanti/reklamationsret 

og skader der består i eller er en følge af fejl i ud-
styr, som følge af mangelfuldheder i konstruktion, 
materiale og fremstilling. Hvis leverandøren ifølge 
forpligtelse i aftale, er forpligtet til at erstatte skade 
på forsikrede genstande, betales udgiften dertil 
ikke.  
5.2. Skade der består i eller er en følge af slitage, 

korrosion, brug, aldersændring, farve, formæn-
dring, forsømt vedligeholdelse, belægning eller 
aflejring.  
5.3. Skade der er opstået  ved bearbejdning, repa-

ration, vedligeholdelse, forkert håndtering eller 
forkert installation. 
5.4. Fejl i programmer og software.  
5.5. Udgift til løbende vedligeholdelse, justeringer, 

eftersyn, modificering, service eller skade eller tab, 
der hidrører derfra.  
5.6. Skade eller tab, der er opstået i forbindelse 

med at Tablet PCen, er sendt med udenforstående 
transportør og skaden/tabet skyldes, at udstyret 
ikke var beskyttet med handelsmæssig emballage. 
5.7 Tyveri fra køretøjer, hvis ikke Tablet PCen har 

været anbragt i et separat aflåst aflukke f.eks. 
bagagerum eller lignende 
5.8 Skade under transport og forsendelse 
5.9 Omkostninger for nedsat eller manglende an-

vendelighed i forbindelse med skade samt følge-
skader i øvrigt. 
5.10. Skade eller tab som følge af underslæb, 

bedrageri, mandatsvig eller lignende formueforbry-
delse eller ulovlig disposition. 
5.11. Skade eller tab, der er opstået ved, at normal 

agtpågivenhed ikke er iagttaget. 
5.12 Tilbehør som ikke findes i leasingaftalen samt 

andre programmer eller software. 
5.13. Skade som følge af virus eller tilsvarende.   
5.14 Skade hvor Tablet PCen har været overdraget 

til andre med henblik på salg eller belåning.  
 

6. Sikringsforanstaltninger 

 
Forsikret Tablet PC skal håndteres således at ska-
der så vidt muligt forhindres. Er skadeforholdsreglen 
ikke opfyldt kan erstatningen nedsættes 
forholdsmæssigt. Ved alvorlig tilsidesættelse kan 
erstatningen nedsættes væsentligt og i grove 
tilfælde helt bortfalde.(nedsættes til 0) 
 

7. Selvrisiko 

 
Ingen  
 

8. Erstatningsbestemmelser 

 
Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, 
opgøres tabet som forskellen mellem de skaderam-
te genstandes genanskaffelsespris umiddelbart før 
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skadens indtræden med rimeligt fradrag for nedsat 
anvendelighed, utidssvarende konstruktion eller 
andre omstændigheder – dog ikke for alder og brug 
– og deres værdi efter skaden.  
 

Ved bytte erstattes forsikret udstyr med ligeværdigt 
udstyr eller bedre udstyr, der svarer mest muligt til 
det.  
 
Forsikringsgiver overtager ejendomsretten, for 
hvilken der er ydet forsikringserstatning. 
 
Der udbetales ikke kontant erstatning for skadet 
eller tabt udstyr. 
 
Der dækkes ominstallation af tabte standard pro-
grammer som medfulgte ved leveringen i forbindel-
se med en all-risk skade.  
 
Højeste erstatning pr. skade udgør anskaffelses-
prisen på leveringstidspunktet.  
 
 

9. Anmeldelse om skade 

 
Erstatningskrav skal fremsættes over for forsik-
ringsgiver hurtigst muligt efter, at skaden er opstået 
og senest 6 måneder efter, at arbejdsgiveren har 
fået kendskab til sin mulighed for at få erstatning. 
 
Vedr. preskription, se 10.3 
 
Hvis de forsikrede genstande er blevet stjålet eller 
på anden måde bortkommet, skal dette anmeldes til 
politiet på det sted, hvor skaden er sket. 
Politianmeldelsen skal vedlægges skadeanmeldel-
sen.  
 
Forsikringstageren er forpligtet til at bistå L’EASY 
business A/S ved skadeundersøgelsen og efter 
anmodning bestyrke erstatningskravet og stille kvit-
teringer, beviser og andre papirer til disposition til at 
kunne vurdere skadetilfældet og erstatningens stør-
relse.  
 
Anmeldelse af skade skal ske til L’EASY business, 
Østre stationsvej 3 – 5, 5000 Odense C. 
 

10. Generelle aftalebestemmelser 

 

10.1 Præmien betales forud. Forsikringsgiverens 

ansvar indtræder ved forsikringsperiodens start 
selvom præmien endnu ikke er betalt. Dette gælder 
dog alene under forudsætning af at præmien beta-
les senest 14 dage efter forsikringsgiveren har 
fremsendt præmiefakturaen. 
 
10.2 Force majeure 

Skade eller tab hvis opståen eller omfang direkte 
eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse 
med jordskælv, vulkanudbrud, atomkernereaktion, 
radioaktivitet, krig, invasion, terrorisme,  krigslig-
nende operationer hvad enten, der er erklæret krig 
eller ej, borgerkrig, mytteri, revolution, oprør, opløb, 
strejke, lockout eller foranstaltning af den, der ube-
rettiget er kommet til magten.  
 
10.3 Preskription 

Erstatningskrav skal fremsættes over for forsik-
ringsgiver hurtigst muligt efter, at skaden er opstået 
og senest 6 måneder efter, at arbejdsgiveren har 
fået kendskab til sin mulighed for at få erstatning. 
 
Hvis kravet fremsættes senere, er forsikringsgiver 
fri for ansvar. 
 
10.4.  Overtagelse af krav 

I den udstrækning forsikringsgiver har betalt erstat-
ning,  overtager selskabet den forsikredes ret til at 
kræve erstatning, af den der er ansvarlig for skaden. 
 
10.5.  Dobbeltforsikring 

Er en interesse, der omfattes af denne forsikring, 
desuden forsikret gennem anden forsikring og er 
der i denne forbehold ved dobbeltforsikring gælder 
samme forbehold for begge forsikringerne. Ansva-
ret fordeles så mellem forsikringerne på den måde 
der anføres i 43 § i Forsikringsaftaleloven (FAL). I 
øvrigt gælder §§ 41 og 42 i FAL. 
 
10.7 Forsikringsaftaleloven 

For denne forsikring gælder i øvrigt bestemmelser-
ne i Forsikringsaftaleloven (FAL ) og øvrig dansk 
ret.  
 

11. Forsikringsgiver 

 
Forsikringsgiver er AmTrust International Underwri-
ters Ltd. 
 
 

 


