Datum
2014-08-1

39128 Kalmar

Till

1

elev och vårdnadshavare

ftir

För, efternamn
Gatuadress motsvarande
Postnr Ort

Information titl ftiräldrar/vårdnadshavare till elever i Gymnasiets åk

I

Satsning pâ Digital kompetens & erbjudande om lån av dator
Kalmarsunds Gymnasiefijrbund bedriver ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete fÌjr att
utveckla den digitala kompetensen, hos elever och pedagogisk personal. Vi ska utbilda och ge
eleverna moderna IKT-kunskaper och motverka digitala klyftor mellan olika grupper.
IKT definieras som - informations- och kommunikationsteknik - den del av IT som bygger på kommunikation
mellan mtinniskor.

Vi bjuder in foräldrar/vårdnadshavare till möte fiir att informera om erbjudandet att låna dator
under gymnasietiden. Beräknad tid ca en timma, med füljande innehåll.
a

Varlor satsning på Digital kompetens och 1-1 (En dator per elev)

a

Information om låneavtal personlig dator och fÌirutsättningar (se bilagor).

a

Frågor

OBS! Elever måste vid utdelningstillfiillet på respektive skola ha med sig bilagda avtal
undertecknat av elev och vårdnadshavare (med bläckpenna). Denna information publiceras
också på www. gyf.se/eyfelevdator .
Bilagor;

Tid och plats for ftiräldrar/vardnadshavare framgår av bilaga (se baksidan av detta papper).
Behålls av eleven.
2.1) Avtalsvillkor for lån av dator utdelning2}l4
Behålls av eleven.
2.2) Allriskfürsäkring ftir skoldatorer
Lämnas av eleven i
2.3) Avtalsblankett att underteckna
1)

samband med utdelning.

Med vänliga hälsningar
Kalmarsu nds Gymnasieftirbund
Joachim Håkansson
Förbundschef

OBS! Se baksida.
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Bilaga 1)

till elever i årskurs I på respektive skola inbjuds enligt fÌiljande;
(elever informeras på annat sätt vid respektive skola).

Vardnadshavare

till elever och vårdnadshavare i blivande arskurs 1
(Reservation fiir att vissa elever für detta utskick,

Detta utskick är adresserat

men som ej omfattas av utdelningen på grund av olika skäI.)

ölands Gymnasium
ölands Gymnasium, sal 203
Onsdag 20 augusti
18.30

Stage4you
Stage4vou, salongen
Torsdag 21 augusti
1_8.30

Stagneliusskolan

OBS! Jenny Nyströmsskolans aula
Måndag 25 augusti
18.30

-

ca 19.30

Jenny Nyströmsskolan
Jenny NVströmsskola ns aula
Tisdas 26 augusti
18.30 - ca L9.30

Lars Kaggskolan

OBS! Jenny Nyströmsskolans aula
Onsdag 27 augusti
18.30 - ca 19.30

Bilaga 2.1
Avtal med villkor för lån av dator (utdelning 20141
Behålls av eleven

KALMARSUNDS
GYMNASIEFORBUND

Avtal med villkor avseende lån av elevdator (utdelning 2014)
Definition av Utlånare och låntagare
Utlånare: Kalmarsunds GymnasiefÌirbund, nedan kallad Gymnasiet.
Låntagare: Elev antagen på skola i Kalmarsunds Gymnasieftirbund, nedan kallad Eleven.

Syfte med lån av Datorn
Gymnasiets avsikt och syfte med utlåning av Utrustningen är att ge alla elever likartad
tillgång till modema hjälpmedel i sina studier. Gymnasiet strävar också fiir att stödja
elevernas lärmiljö med syfte att öka måluppfyllelsen fiir alla elever. Alla användare i
Kalmarsunds G¡rmnasieftjrbunds gymnasieskolor ska använda all IT-utrustning på ett
ansvarsfullt sätt. Samhällets lagar och värdegrunder gäller som nonn.
Om en elev väljer att avstå från erdudandet att låna en personlig dator forbinder sig skolan att
under lektionstid låna ut en dator till eleven som denne kvitterar ut och återlämnar dagligen
enligt separata anvisningar. Denna dator är då inte personlig och fär inte tas med från skolan
till hemmet eller annan plats.
Elevens och vårdnadshavares ansvar
Avtalet ska godkännas av vårdnadshavare och elev. Genom underskrift av avtalet godkänner
vårdnadshavaren att Eleven ikläder sig de skyldigheter som framgår av avtalet. Vidare åtar sig
vårdnadshavaren att solidariskt med Eleven svara ftir samtliga fÌirpliktelser som Eleven har
gentemot Gymnasiet enligt avtalet. Vårdnadshavaren ikläder sig det solidariska ansvaret även
efter att eleven har uppnått myndighetsålder.

Utrustning
Avtalet gäller foljande utrustning; Dator med originalkartong och tillhörande
strömsladd/laddare, forvaringsfodral (Utrustningen). Om eleven erhåller dator i
originalkartong så ska denna behållas och återlämnas när datom återlämnas.
Lånet avser väl fungerande dator, vilket innebär att den kan ha varit i drift tidigare.
Gymnasiet garanterar alltså inte att utrustningen är ny.

Låneperiod
Lånet gäller under den tid Eleven är inskriven vid Gymnasiet, dock skall Eleven återlämna
Utrustningen i god tid innan skolavslutningen vid datum som senare meddelas av Gymnasiet.
Om utrustning ej återlämnas på anvisad tid kommer eleven att faktureras.
Då lånetiden är slut eller om Eleven avbryter eller lämnar utbildningen tidigare än planerat
ska Utrustningen omedelbart återlämnas av eleven, detta på elevens egna initiativ utan
ft)regående anmodan. Om detta inte sker utställer gymnasiet faktura. Gymnasiet har rätt att
när som helst säga upp avtalet till omedelbart upphörande.
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Bilaga 2.1
Avtal med villkor för lån av dator (utdelning 20141
Behålls av eleven
Allmänna villkor
Då Eleven tagit emot Utrustningen bär Eleven ansvaret fiir att Utrustningen inte skadas,
ftirstörs, ftirsämras eller fÌirloras. Eleven åtar sig också att under lånetiden väl vårda
Utrustningen, endast använda den på fijreskrivet sätt och ftirvara den säkert, i enlighet med
punktema nedan.
Utrustningen är utbildningsverktyg som är avsedda ftir skolarbete. Datorn ska alltid
finnas med i skolan och vara funktionsduglig på lektionema.

o

a

Utrustningen skall hanteras med aktsamhet enligt bifogade ftirsåikringsvillkor.
o Med aktsamhet menas det bland annat att datorn skall ftirvaras i

o

Den

ñr

alltså bl a inte bäras i skolans korridorer utan sitt fodral.
s

i datorn närhet ftir att undvika

vätskeskada.

o

.
o
.
o
¡

Utrustningen ska hanteras och forvaras med varsamhet. Utrustningen ska betraktas
som stöldbegärlig, vilket innebåir att fijrsäkringsbolagens krav på aktsamhet ska
iakttas. Den fär t ex ej lämnas kvar i skolans elevskåp under natten. Utrustningen får ej
lämnas utan tillslm, vare sig i klassrum, eller annan lokal inom eller utom skolan; då
fÌirsäkringen ej täcker ersättning for skada/forlust som uppkommit när Utrustningen
lämnats utan tillsyn, i lokal eller på allmän plats. Försäkringen täcker endast
florlust/stöld av Utrustningen om så sker i samband med inbrott med tydliga tecken på
att ett inbrott har skett tex genom ett krossat ftinster eller uppbrutet lås.
Eleven skall ftilja Gymnasiets regler och anvisningar flor datoranvändare och svensk
lagstiftning. Särskilt erinras om reglerna i upphovsrättslagen och brottsbalken.
Eleven ansvarar själv för att ta backup på lämpligt sätt av material som kräver detta.
Eleven erhåller bl a ett USB-minne i samband med leverans vilket ger möjlighet till
visst utrymme för backup, alternativt användning av molntjänster.
Gymnasiet tar inget ansvar ftir eventuellt material som frirkommer vid serviceärende,
det är elevens ansvar att på lämpligt sätt säkra backup av sådant som bör kunna
återskapas vid något form av problem.
Vid återlämnande av Utrustningen så är det elevens ansvar att utrustningen är i
funktionsdugligt skick och utan kosmetiska defekter.
Eleven ansvarar gentemot Gymnasiet ftir att Utrustningen vid återlämnandet är fri från
eventuella klistermärken som ej funnits vid leverans. Inga andra etiketter eller
färgmarkeringar fär fiirekomma. Datorn ska vid återlämnande återlämnas i den
kartong som den levererades i tillsammans med komplett strömkabel och de adaptrar
som foljde med leveransen. Datom ska vara rengjord. Anvisningar for rengöring. Tag
en ren och torr trasa, spruta ett sprut ftinsterputs på trasan och rengör datorn forsiktigt.
Spraya inte fiinsterputs direkt på datorn.

OBS! Skador som beror på oaktsam hantering kommer eleven bli ersättningsskyldig for,
vilket framgar nedan se avsnittet under foljande rubrik; "Skador till ñljd oaktsamhet/uppsåt".
I de fall Gymnasiet inte får ftirsäkringsersättning ftjr skada på Utrustningen åtar sig Eleven att
fullt ut ersätta Gymnasiets kostnad fÌir skadan. Oaktsamhet med vätska kan t ex innebära
skador som motsvarar kostnad ftir nyköp av dator. Övriga aktsamhetskrav framgår av bilagda
fÌirsäkringsvillkor, vilka också finns på www. gyf. se/gyfelevdator
2(4)
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Avtal med villkor för lån av dator (utdelning 20141
Behålls av eleven

Tillgång till mailkonto och lagrade dokument

- Google Apps

for Education

Gymnasiet tillhandahåller mail, fillagring och kalenderfunktionstjänster i den webbaserade
tjänsten benämnd Google Apps for Education.
a

Eleven ftirbinder sig med sin underskrift att ej lagra känsliga uppgifter i Google Apps

Enligt personuppgiftslagen är känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i
fackfÌirening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om håilsa kan
vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

¡
¡

Eleven uppmanas att radera samtliga dokument och mail innan avslutad skolgång.
För ytterligare information, se www.gyf.se/gyfelevdator

OBS! Rätten till ksgyf-kontot upphör i samband med den dag då skolgången upphör.
Användarkontot stängs och material gallras snarast möjligt efter skolavslutning, ftir mer
information se www. eyf. se/gyfelevdator
Styrelsen i Kalmarsunds Gymnasiefijrbund är personuppgiftsansvarig och ansvarig for att
behandlingen av personuppgifter sker med beaktande av personuppgiftslagen. För mer
information se www. gyf. se/syfelevdator

Försäkring- och garanti vid olycksfall, stöld och rån
Om Utrustningen under lånetiden skadas eller forkommer ska eleven omedelbart anmäla detta

till

den Gymnasieskola där eleven är antagen. Utrustningen omfattas av garanti och

Allriskforsäkring for elevdator i Kalmarsunds Gymnasieftirbunds gymnasieskolor.
Försäkringen täcker vissa skador som uppkommer till ftiljd av olycksfall, stöld och rån. Vid
fiirlust av Utrustningen ska Eleven snarast göra en polisanmälan, och överlämna kopia av
denna till Gymnasiet. Självrisk enligt ovan nämnda fiirsäkringsavtal uppgar till 1000 kr. Vid
fürsäkringsfall skall eleven ersätta Gymnasiet für självrisken.
Skador till fÌtljd av oaktsamhet/uppsåt
Skador som uppkommer på Utrustningen till ftiljd av Elevens oaktsamhet omfattas normalt
inte av Gymnasiets fiirsäkring. I de fall Gymnasiet fürsäkring inte täcker kosfiraden ftir skadan
åtar sig Eleven att fullt ut ersätta Gymnasiets kostnad. Eleven rekommenderas att undersöka
möjligheten att hos sitt eget forsäkringsbolag teckna en forsäkring som täcker Elevens
kosbrader ftir skador på Utmstningen som uppkommit till foljd av elevens oaktsamhet.
Uppsåtlig skadegörelse på Utrustningen från Elevens sida berättigar aldng till ersättning.

3(4)
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Behålls av eleven
Äganderätt
Gymnasiet fürfogar i sin tur över Utrustningen genom ett leasingavtal. Eleven äger inte rätt att
sälja, pantsätta eller låna ut Utrustningen

till

tredje part.

Om avtalet inte ftiljs
Eleven accepterar och fÌirbinder sig genom detta avtal att fiilja de regler och foreskrifter som
finns kring Utrustningen. Om dessa villkor inte füljs har Gymnasiet rätt att häva avtalet med
omedelbar verkan varvid Eleven ftirlorar rätten att disponera en elevdator. Gymnasiet
ftirbehåller sig rätten att byta dator mot annan dator (kan vara annan typlmodelVålder).

Krav på undertecknande av avtal, kvittens av mottagen utrustning
Eleven och vårdnadshavare undertecknar avtalet och ftirbinder sig att folja detta fr.o.m. den
dag Utrustningen lämnas ut av Gymnasiet och kvitteras av Eleven. Eleven ska medta komplett
iflillt och underskrivet dokument till det tillfiille då datorutlämning ska ske, vilket är en
ftirutsättning fiir lånet av dator. Avtalet ska fyllas i och undertecknas med bläckpenna.

Förutsättningar ftir eventuellt köp av dator
Gymnasieelev som har avslutat utbildningen i samband med avslutningen i arskurs 3 kan
komma att erdudas att köpa loss utrustningen. Det är Gymnasiets leverantör som då
eventuellt kommer att ge detta erbjudande till marknadsvärde som bestäms av leverantören.

När avtalet upphör Avtalet upphör den dag Utrustningen återlämnas på Gymnasiets begäran.
Gymnasiet har dock senast max 3 månader efter denna tidpunkt, rätt att begåira ersättning ftir
självrisk och/eller skada enligt ovan från Eleven.

Bilagor;

Allriskftjrsäkring ftir skoldatorer
Avtalsblankett
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Bilaga 2.2 Allriskförsäkring för skoldatorer

Fõrsåkringsvillkor; Sverige

Allriskförsäk¡lng för lT-utrustning (elev & lärare)

-

AmTrust lnternatfonal lJnderwriters Ltd 2014-ll1{1

9. Allmänna undantag
Med försäkr¡ngstagare avses den som ingått fð6äkringsavtal med
lörsäkringsgivaren L¡nfre Eduætion AB är ¡ egenskap av avlalspart med

försäkringsgivaren, lörsåkringstagare enligt denna försäkring

2. Försäkrad
Försåkrad enligt denna försäkring är skola (nedan benämnd skolan) som
ingått avtal med försäkringstagarsn avseende leasing, hyra eller köp av
försåkrat objekt, Med skola likstålls i för€kommandê fall kommun eller
motsvarande företrädare för skolan
Det år êndast den försäkrades intressen som tillvaratas genom försäkr¡ngen

3. Användare
Med användar€ avses enligt denna

fórsåkring Vad som avtalats mellan skolan och anvåndaren kan heller ¡nte
páverka försákringsgivarens ansvar enligt denna försäkring, Vissa
beståmmelser i detta villkor som är riktade mot försäkringstagaren eller den
försäkrade kan dock, ¡ den omfattning som framgår av den enskilda
bestämmelsen, gälla åven i förhållande t¡ll användaren

4. Låneavtal
l\,led làneavtal avses det avtal angáende lán av försäkrat objekt som
användaren enligt punkten 3 ovan ¡ngått med skolan

5. Försäkrat obiekt
Försäkrat objekt år enl¡gt denna fðrsäkr¡ng lT-utrustning t¡¡l ett v¿lrde om högst
25 000 kronor;
avseende vilken skolan har ingått leasing-, hyres- eller
köpeavtal, och
som enl¡gt låneavtalet innehas av användaren, samt
för vilken prêm¡e har betalls.

6. När gällor försäkrinqen
Försäkr¡ngen tråder i kraft frán och med den dag dâ det försäkrade objektet
€nligt láneavtalet utkvitterades av användaren eller dennes málsman och
gáller för försäkr¡ngsperiod enligt valt alternat¡v, dock maximalt 48 månadsr
Fðrsåkringen upphör atl gälla när användaren avslutar sin utbildn¡ng, avflyttar
frân skolan el¡er vid làneavtalst¡dens slut, dock senast 48 månader från
försäkr¡ngens ikrafttràdande

7. Var gällor försäkr¡ngen
Försåkr¡ngen gåller i hela vårlden och under normal skolverksamhel,

8. Vad gäller försäkringen

Varje form av skada som direkt eller ¡nd¡rekt orsakats av eller står ¡ samband
med krig, kígsliknande håndelser, ¡nbördeskrig, militära ðvn¡ngar, revolution,
upplopp, terror¡sm, uppror, al.om eller kämprocess, myndighets åtgärd, beslag,
strejk, lockout, blockad eller liknande håndelse
Varje fom av lagligt ansvar som, d¡rekt eller ¡ndirekt, har sitt uEprung i eller
orsakats av rad¡oaktiv slrâln¡ng eller kontaminat¡on frân varjs fom av nukleärt
brånsle eller depos¡tion av sådant brånsle varhelst det är, radioakt¡va,
explos¡va och gift¡ga ämnen eller annan fom av farl¡gt objekt som innehåller
redioakt¡va ämnen

10. Särskilda undantag
Ersättn¡ng lämnas inte för:
10 1 skada som kan ersättas enl¡gt leveran lörsgaEnt¡, garant¡villkor eller som
beror pá br¡stfälligheter ¡ konslruktion och/eller material,
'10 2 skada avseende stöld, rân, överfall eller transporl som ¡nte uppfyller
fðrutsåttningama ¡ punkt 8,
'10 3 skada som uppkomm¡t t¡ll följd av att det försåkrade objsktet lämnats utan
tillsyn i fordon, ¡ skollokal, i allmån lokal eller pá allmän plats,
10 4 skada av mindre art (här avses exempelvis repor och rispor) som inte
påverkar det fðrsäkrade objeklets anvåndbarhet,
10 5 skada som består i eller är en följd av slitage, korrcsion, förbrukning,
áldersförändrin g eller färg-/formför¿lndrin g,
10 6 kostnad för förbrukningsmaterial, löpande undsrhåll, justering, översyn,
modifìering, service, demonlering €ller montering, om inte denna belingas av
on ersättn¡ngsbar skada,
10 7 skada som uppkommit v¡d bearbetning, reparat¡on, underhåll eller felaktíg
installalion,
10 I skada ellerförlust genom minskad eller utebl¡ven användbarhêt eller i
ðvr¡gt varje ¡ndirekt skada,
10 9 skada som beror på att användaren anvånt eller ¡nslallerat program som
ellerskada på t¡llbehör och
som ¡nte
¡nformation omfattas inte av
'10 10 skada eller

användareng lam¡ljêmedlem,
1 0 1 1 fel i, skada pá eller förlust av program- ellêr mjukvaE,
10 12 skada till följd av datav¡rus,
1 0.1 3 skada som uppslàr dá försäkrat objekt polletterats tðr transport eller
försändelse om annat än till och från service,
10 14 skada som beror på handhavande fel,
10 15 skada som uppkommit till följd av att t¡llverkarens instruk[¡oner om
skötsel och underhâll inte följts,
10 '16 skada till följd av det¡nierade och fastställda ser¡efel,
10 17 skada genom iðrekingring, bedrågeri, trclöshet mot huvudman, olovligt
förfogande eller annat förmögenhetsbrott,
10 18 skada till fö¡jd av grov vårdslðshet eller uppsåt
I den mån anvåndaren, genom lånoavtalet, råder över möjligheten att uppfylla
de villkor som anges ovan ¡ denna punkt, gäller villkoren i lika mån för
användaren och ansvarar den fðrsåkrads för alt användar€n uppfyller
villkoren.

för
I

Försåkr¡ngen gäller, med de b€gränsningar avseende stöld, rån, ðverfall och
transport som framgár nedan, för fysisk skada på eller förlust av försákrat

objekt genom en plötslig och oförutsedd utifrán kommande håndelse, som
medför att det fðrsåkrade objektet m¡nskat ¡ v¿lrde eller gâtt helt förlorat.
V¡d totalskada år fößäkr¡ngen förbrukad och ny föEäkring måste
tecknas för sventu€llt ers¿lttn¡ngsob¡ekt.

l. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav

Försåkrat objekt ska hanleras med nomal aktsamhet Med nomal
aktsamhet menas att det förs¿lkrade objektet ska hanteras så att skada sâ
långt som möjligt kan undvikas och att rimliga säkerhetsåtgärder har
vidtâgits ¡ förhållande till det försäkrade objektets känslighel, hållbarhet,
värde, stöldbegáriighet samt förhållanden ¡ övrigt. Dotta ¡nnêbär att när
datorn används eller tEnsporterats lår ¡ngon våtska finnas nära
datorn sä att en väßkeskada kan uppstå.

srötd
Fößäkringen omfattar endast;
- slöld genom styrkt inbrctt
För stöld ¡ skola qäller fól¡ande tilläqo
- stÖld genom inbrott ¡ låst ulrymme ¡ skola. Skolan ska uppfylla skyddsklass 1
och vara lamad under annan t¡d än verksamhetstid Saknas aktiv€rat larm ¡
avsedd för lT-utrustn¡ng.
Dockn¡ngsvagnen/säkorhetsskåpet skal¡ förvaras inlàst ¡ ssparat
utrymme utan fönst€r,
dockn¡ngsvagn/s¿lkerhetsskâp

Rân och överlall
Försäkringen omfattar rån och överfall, dock endast under fðrutsättn¡ng att
tillgreppet omedelbart uppfaftats av anvåndaren Med rån/överfall avses att
det förs¿ikrade objektet ryckts frán anvåndaren eller att nágon/nágra med vâld
eller hot om väld tillskansar sig det försäkrade objektet.
TransDort
Försäkringen omfattar ¡/sisk skada som uppstår under användarens
lransportering av iörsäkrat objekt, dock endast under lörutsättning att
användarcn har uppsyn över det försåkrade objektet och att det försäkrad€
objektet under tGnsporton föryarats separat ¡ deuden skydd/väska som
medföl¡do vid loveransen avs€dd för dator Försäkr¡ngen omfattar åven
fysisk skada som uppstår dä fðrsåkrat objekt pollettsrats för transport eller
försändelse t¡ll och från service

Transporl av föEäkrat objekt ska ske med den aktsamhet som
motiveras ut¡frân det försäkrade objektets känslighst för yttre våld
Om säkerhetsföreskr¡fterna inte följts betaias eFätln¡ng endast i den
utstråckning skadan får antas ha ¡nträffat även om såkerhstsfðreskr¡fterna
hade följts I sådana fall kan ersättningen komma att nsdsättas eller hell. utebl¡
(nedsättn¡ng t¡ll noll).
I don mån anvåndaren, genom låneavtalet, râder över möjligheten at1 uppry¡la
dê villkor som anges ovan i denna punkt, gåller v¡llkoren ¡ l¡ka mån för
användaren och ansvarar den försäkrade för att användaren uppryller
villkoren

12.

Själwisk

Försåkringen gäller med en självrisk per försäkral objekt enl¡gt valt alternat¡v
vid fößäkringens tecknande.
Obseruera att skador med reparations-/ skadekostnad underetigande 500
kronor inte ersátts Fðr det fall skadekostnaden övêËtiger 500 kronor eßätts
hela skadekostnaden.

I 3. Ersättninosbestämmelser

Skadeersättning betalas exklusive moms om premien beräknats pá
kontraklsvårdel exklus¡ve moms, och ¡nklusive moms om premien
beräknats på kontraktsvårdst inklusive moms
En förutsáttning för ersättn¡ng är att tidpunkten för skadans inttåffande kan
specificeras, skadehändelssn beskrivas och platsen för skadan
best¡lmmas

Vid skada ska försåkrat objekt repareras eller bytas ut. Försåkringsg¡varen
förbehåller sig rätten att bsståmma om det förs¿lkrade objektet ska
repareras eller ersättas med nytt eller likvårdigt objekt. Om
fðreåkringsgivaren bedömer att det försåkrade objektet inte kan repareEs,
ersåtter föEäkringen med närmast likvárd¡g utrustning eller för sádan
skada som ¡nkäffat efter 12 månader lrån startdatum med likvårdig
utruslning eller återstående restskuld fðr datorn Vid 48 mánaders
försåkringsperiod ersätter försåkringen, vid skada som inträffar under
månad 37-48 r¿lknat från ikraftträdandel, med restskuld enligt
leas¡ngavtalet. Högsta eßåttningsbelopp år det ingáende kontraktsvårdeV
anskaffn¡ngsvärdet per objekt enligt avtal Fößäkringen ereätter även
kostnad för transport till och från serv¡ce, under fðrutsättning att skadan
omfattas av försäkringen, med totalt max 250 kronor. Försäkringên eGätter
¡nte skada ellerförlust där den försäkrade erháll¡t eFåttn¡ng ur annan
försäkring. Kontantersättning utgår inte

I den mån anvåndaren, genom láneavtalet, råder över möjl¡gheten att uppfylla
de villkor som anges ovan i denna punkt, gäller villkoren ¡ lika mán för
användaren och ansvarar fðrsäkr¡ngstagaren eller den försåkrade för att
användaren uppfyller villkoren.

14. Atsärder v¡d skada
Skada ska anmälas t¡ll försäkr¡ngsg¡varên inom 6 månader från den dag
skadan inträffade. Dårefter gär rättsn till ersättning ur denna föÉäkr¡ng
förlorad Om inte fullständig dokumentat¡on i skadan kommit
lörsäkringsgivaren t¡¡lhanda senast två månader efter anmälningsdagen
upphör rätten till ersättning
Vid stöld eller förlust av det förs¿ikrade objektet ska detta anmälas till polisen
pâ den ort där skadan inträffat Detförsåkrade objektets serienummer ska
vara ang¡vet i pol¡sanmälan Försäkringsgivaren kan begära att få ersatl
sgsndom utlämnad.

-

skadeanmälan
polisanmålan, om det gäller förlust av försäkrat objekt
uppgift om försäkringsavtalsnummer
andra uppg¡fter som är av betydelse fðr skaderegleringen

Kontaktuppgifter vid skada:
L¡n Educat¡on

I

Anders Carlssons gata
417 55 Göteborg
Direktnr Serv¡ce: 010-20 96 310
Huvudvåxel: 010-20 96 300
E-post:
Fêlanmälân:
l¡nâdm¡n sê

M

I 5. Allmänna avtalsbestämmelser
12.1 Prom¡obetalning
Premien betalas ¡ fößkolt och ska avse samtl¡ga anvåndare som under
samma láneavtal lánar försäkrade objekt
'12.2 Preskr¡p1¡on
Den som vill göra ansprák pá fðrsäkringsereättning fðrlorar s¡n rätt, om han
inte våcker talan vid domstol mot försåkringsg¡varen inom trs ár frán det att
han fick kånnedom om att anspråket kunde göras gål¡ande och i vart lall inom
tio år från det att anspråket t¡digast hade kunnat göras gällande.
Har den ersältningsber¿lttigade fEmstållt anspråket till försäkringsg¡varen
inom den tid som angetts ¡ första stycket har han a¡¡tid sex månader på sig att
väcka talan vid domstol mot försäkr¡ngsgivaren sedan lörsåkr¡ngsgivaren tagit
slutlig ställning till e6åttningsfrågan.
l_2.3 Dubbelfairs¿lkr¡n g
Ar intresse som är försåkrat i denna fðrsåkring försäkrat även genom annan
försäkrin9 och f¡nns ¡ denna förbehåll vid dubbelförsäkr¡ng, gàller samma
förbehåll ¿lven ¡ denna törsäkring,
'12.4 Tillåmplig lag och b€hörig domstol
För försäkr¡ngsavtalot ska svensk lag gälla Tvist angâende avtalet ska prövas
av Svsnsk domstol.
Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut ¡ samband med skada, kan
beslutet prövas av iörsäkringsgivaren, genom att kontakta AmTrust Nordic AB,
Grev Turegatan 1 4, 'l 1 4 46 Stockholm, tfn 08-440 38 00
12 5

Pêrsonuppg¡ftslagen

Försäkr¡ngsgivaren är peßonuppgiftsansvar¡9.
Försåkr¡ngsgivaren, och dess samarbetsparlne6, b€handlar de
personuppgifter som lämnas samt även andra personuppg¡fter som är
relevanta för fößåkringsförhållandot Personuppgiftema utgðr vidare underlag
fðr marknads- och kundanalys, affå6- och metodutveckl¡ng, statist¡k och
r¡skhantering, marknadsföring och seruice ¡ övrigt
Försäkr¡ngstagaren har enligt personuppg¡ftslagen rätt att på begåran fâ
information om v¡lka personuppgifler som försäkr¡ngsg¡varen behandlar om
fðrsåkringstagaren. Sådan begäran skall vaE skriftlig och stållas till "PuLansvarig" på föEåkringsgivarens adress. Försäkr¡ngstagaren kan när som
helst vända sig t¡ll AmTrust Nordic AB för att begåE råttelse av felakt¡g
personuppgift

I 6, Försäkringsg¡vare och försäkringsförmedlare
Försäkringsgivare för denna fö6äkring är AmTrust lnternational UndeMriters

Ltd 40 Westland Row, Dubl¡n 2, lrland Försåkringstagarsn representeras
Sverige av AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan 1 4, 'l'14 46 Stockholm,
tfn 08-440 38 00
Försákringen förmedlas av Söderberg & Partners, Box 7785, 1 03 09
Stockholm, tel€fon 08-451 52 90.
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Bilaga 2.3 Avtalsblankett att underteckna
Avtaf med villkor för lån av dator (utdelning 20141

Box 865
391 28 Kalmar

Ska lämnas av eleven i samband med utdelning
Nedanstående avtalsunderskrifter, av elev och vårdnadshavare är en fürutsättning

ftir

lån av Utrustningen.
Jag har läst igenom och fiirstått avtalet " Avtal med villkor för lån av dator (utdelning
20141, och tillhörande försäkringsvillkor" och ftirbinder mig att fülja avtalets villkor.

Elevens fullständiga namn, fär, efternamn, textat:

Elevens personnummer:

Ort och datum,:

Elevens namnunderslaift

Ärskws;

Skola;

_

Utbildning;

Vårdnadshavare;

Vårdnadshavarens fcir, efternamn, textat:

Ort och datum;
Vårdnadshavares namn, underskrift

:

nasiet interna
Beskrivning av utrustning; Dator, fabrikat Apple eller annan typ av datorl iPad och tillhörande
strömsladd/laddare, samt ftirvaringsfodral.
Stöldskyddsnummer;

Ev serienummer; (Noteras endast om
stöldskyddsnummer saknas)

Fylls i av elev vid utdelning; Jag har mottagit Utrustningen och kvitterar härmed att Utrustningen

^v
Elevens namn, textat:

Elevens namn underskrift

:

Datum
När Utrustningen återlämnas till Gymnasiet kommer det att göras en kontroll av att Utrustningen är i
firnktionsdugligt skick samt komplett, med ev originalkartong, strömsladd/laddare. Om utrustningen inte är
komplett, eller anmärkningar f,rnns så ligger detta till grund för ersättningskav som riktas till eleven.
Vårdnadshavarens solidariska ansvar, kvarstår enligt avtalet även när eleven har uppnått myndighetsålder.

