
KORTFATTAD INFORMATION
Observera att nedanstående är en kort beskrivning 
av försäkringen, de viktigaste undantagen och en 
sammanfattning av försäkringsvillkoren! Försäkring 
omfattar inte ansvars- och avbrottsskador. Omfatt-
ningen i sin helhet framgår av försäkringsvillkoren.

Vad gäller försäkringen för?
Den utrustning som leasas/hyrs genom WASA Kredit är 
automatiskt försäkrad mot de flesta skadehändelser som 
kan drabba utrustningen. Förutom brand, stöld, skadegö-
relse, täcker försäkringen även skador som uppstår i han-
teringen av utrustningen till följd av en plötslig och oförut-
sedd utifrån kommande händelse.

Vilken utrustning försäkras inte?
Utrustning äldre än 5 år vid finansieringens påbörjande 
omfattas inte av försäkring. Försäkringen omfattar inte ut-
rustning som är äldre än 10 år.

Försäkring tecknas inte för:
• byggnader
• flygplan eller andra luftfarkoster
• fartyg, båtar eller andra vattenfarkoster
• motordrivna fordon, annat än truckar, avsedda för 

gods- eller passagerarbefordran
• tornsvängkranar, skogsentreprenadmaskiner
• gräv- och entreprenadutrustning med ett enskilt värde 

över 500 000 kr
• antikviteter, konst och värdesaker
• livsmedel, djur

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för WASA Kredit som ägare avleasad/
uthyrd utrustning.

När gäller försäkringen?
Du behöver inte göra någon anmälan eller vidta några 
åtgärder för att försäkra utrustningen. Skyddet gäller au-
tomatiskt från leveransdagen och förlängs månadsvis så 
länge premie betalas och finansieringsavtalet är i kraft.

Var gäller försäkringen?
Den gäller i hela Europa för stationär utrustning och i hela 
världen för portabel utrustning.

Självrisk
Självrisken är 3 000 kr per skadetillfälle. Skulle du alltså 
drabbas av flera skador vid samma tillfälle, betalar du bara 
en självrisk. 

Särskild självrisk gäller för datorutrustning avsedd för skol-
verksamhet eller för lärare eller elever (1 000 kr per dator) 
samt för kopieringsutrustning där serviceavtal inte teck-
nats (6 000 kr).

De viktigaste undantagen!
Försäkringen gäller inte för:
• skada eller förlust om ersättning erhållits genom an-

nan försäkring
• skada som består i eller är en följd av fel i utrustning 

vilket kommer av bristfälligheter i konstruktion, mate-
rial eller tillverkning

• kostnad för löpande underhåll och skötsel
• förbrukningsmaterial
• minskad användbarhet
• skada till följd av datavirus
• indirekt skada eller förlust
• skada eller förlust om utrustningen lämnats utan till-

syn i fordon, allmän lokal eller på allmän plats

Aktsamhetskrav!
Det är viktigt att utrustningen handhas på ett sådant sätt att 
skada eller förlust så långt som möjligt förhindras. Uppfylls 
inte detta kan ersättningen reduceras eller helt bortfalla.

Vilken ersättning lämnas?
Vid stöld eller om skada uppstår, ersätts reparationskost-
naden eller så lämnas ersättning med likvärdig utrustning. 
Sådan utrustning ska så långt som möjligt till prestanda 
motsvara totalskadad utrustning. Kan likvärdig utrustning 
inte anskaffas, eller rör skadan datorutrustning för skol-
verksamhet eller datorutrustning för lärare eller elever eller 
datorutrustning äldre än 3 år ersätter försäkringen kvarva-
rande restvärde enligt finansieringsavtalet, med avdrag för 
självrisk. Ersättning lämnas högst med 2 000 000 kr per 
skadetillfälle. För datorutrustning avsedd för skolverksam-
het lämnas ersättning högst med 500 000 kr per skade-
tillfälle.

Vi garanterar besked i skadeärendet inom 48 timmar  
(2 arbetsdagar) från det kompletta handlingar lämnats in. 
Om vi inte uppfyller vårt löfte utgår ingen självrisk!

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är AmTrust International Underwriters 
Ltd, Dublin, Irland.

Försäkringsförmedlare
Denna försäkring förmedlas och administreras av Aon 
Sweden AB.

Hur gör jag vid skada?
Skadeblankett hämtas på www.skada.nu 

Eller kontakta Aon Sweden AB på telefon 0200-81 00 61, 
telefax 08-587 840 19 eller email leaseiteasy@aon.se. 
Skadeanmälan skall göras skriftligen.

Vid övriga försäkringsfrågor
Har ni frågor avseende försäkringen kontakta Aon Sweden 
AB på telefon 08-503 342 90.
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för utrustning med ett enskilt värde om högst 1 000 000 kr.
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