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L Försäkringstagare

9. Allmänna undantaq

lvled törsäkringstagare avses den som ingått föEäkringsavlal med
försäkr¡ngsgivaren. Linfre Education AB år i egenskap av avtalspart med

Varje form av skada som direkt eller ¡ndirekt orsakats av eller stár i samband
mêd krig, krigsliknande håndelser, inbðrdeskrig, milit¿lra övningar, revolution,
upplopp, terrorism, uppror, atom eller kåmprocess, myndighets åtgård, beslag,
strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

försåkringsg¡varen, försäkr¡ngstagare enligt denna försåkring

2. Försäkrad

Varje fom av lagligt ansvar som, direkt eller ¡ndirekt, har sitt ursprung i êller
oGakats av radioaktiv skålning eller kontaminalion från varje fom av nukleärt
brånsle eller deposit¡on av sådant bränsle varhelst det är, radioakt¡va,
explosiva och g¡ftiga ämnen eller annan fom av farligt objekt som jnnehåller
radioakt¡va ämnen,

Försäkrad enligt denna försåkr¡ng är skola (nedan benämnd skolan) som
¡ngått avtal med försäk¡ngstagaren avseêndê leasing, hyE eller köp av
fòrsåkrat objekt. Med skola likställs ¡förekommande fall kommun eller
Det år endast den tðrsåkrades intressen som t¡llvaratas genom försäkringen,

10. Särsk¡lda undantag

3. Användare
Med användare avses enligt denna försäkr¡ng elev eller lärare som enligt avtal
lánat försäkrat objekt av skolan Användaren har inte någon egen rätt i denna
försåkring Vad som avtalats mellan skolan och användaren kan heller ¡nte
páverka förs¿lkringsg¡varens ansvar €nligt denna fðrsäkr¡ng Vissa
bestämmelser i detta villkor som är riktade mot försäkringstagaren eller den
försäkrade kan dock, ¡ den omfattning som framgår av den enskilda
beståmmelsen, gàlla även ¡ förhållande till användaren,

4. Låneavtal
lvled låneavtal avses det avtal angående lån av försåkrat objekt som
anvåndaren enligt punkten 3 ovan ¡ngått med skolan

Ersättning lämnas inte för:
'10.1 skada som kan ersättas enl¡gt leverantörsgaEnt¡, garantivillkor eller som
beror på bristfäll¡gheter i konstruktion och/eller material,
10 2 skada avseende stðld, rån, överfall ellêr transport som inte upp¡/ller
förutsåttningama i punkt 8,
10 3 skada som uppkommil till följd av att det försäkrade objektel lämnats utan
tillsyn i fordon, i skollokal, i allmän lokal eller pâ allmån plats,
10 4 skada av mindre art (hår avses exempelvis repor och rispor) som ¡nte
påverkar det försäkrade objektets anvåndbarhet,
'10 5 skada som bestâr i eller år en följd av slitage, korrosion, lörbrukning,
åldersförtindring eller färg-/formförändr¡n g,
10.6 kostnad förförbrukningsmaterial, löpande underháll, juslering, översyn,
modifier¡ng, seru¡ce, demontering eller montering, om ¡nte denna betingas av
en ersättn¡ngsbar skada,
10 7 skada som uppkommit v¡d bearbetning, reparation, underhåll eller felaktig
¡nstallation,
10 I skada eller förlust genom minskad eller utebliven användbarhet eller

5. Försäkrat obiekt
Försäkrat objokt år enligt denna försåkring lT-utrustning till ett värde om högst
25 000 kronor;
avseende v¡lken skolàn har ingått leasing-, hyres- eller
köpeavtal, och
som enligt lån€avtalet innehas av användaren, samt
för vilken premie har bstalts

-

6. När qäller försäk¡inoen
Försåkr¡ngen träder i kEft från och med den dag dá det försäkrade objektet
enligt láneavtalet utkvittsrades av anvåndaren eller dennes málsman och
gäller för försåkr¡ngsperiod enl¡gt valt alternativ, dock max¡malt 48 månader
Fórsåkringsn upphör att gålla när användaren avslutar s¡n ulbildning, avf¡yttar
från skolan eller vid lâneavtalst¡dens slut, dock senast 48 mánader från
försäkr¡ngens ikraft trådande

i

ðvrigt varje indirekt skada,
10 I skada som beror pá att användaren använt eller ¡nstallerat program som
inte ursprungligen installerats, eller skada pá tillbehör och program som inte
återfinns i låneavtalet Lagrad ¡nformat¡on omfattas inte av försåkringen,
10 10 skada eller förlust som ¡ntråffat utanför ord¡nar¡e skolverksamhst
då dot förs¿lkrade objoktât varit övo.låmnat till annan peßon ån
anvåndarens lam¡l¡emedlem,
1 0 1 1 fel i, skada på eller förlust av program- eller mjukvara,
10 '12 skada t¡ll följd av datavirus,
'10 '13 skada som uppstår dá försäkrat objekt polletterats fðr transport eller
försändelse om annat än till och frân service,
10 14 skada som beror på handhavande fel,
10 1 5 skada som uppkommit till följd av att t¡llverkarens instruktioner om
skötsel och underháll ¡nte följts,
10 '16 skada till följd av def¡nierade och faststållda seriefel,
10 17
trolöshet mot huvudman, olovligt
10

7. Var qäller försäkr¡nqon

I

Försäkr¡ngen gåller i hela vårlden och under normal skolverksamhet.

de v¡llkor som anges ovan i denna punkt, gäller villkoren i lika mån för
anvåndaren och ansvarar den försäkrade fÖr att användaren uppfyller

d€n mân anvåndaren, genom låneavtalet, råder över möjligheten att uppô/lla

villkoren

8, Vad säller försäkrinqen

för
I 1. Säkerhetsföreskr¡fter och aktsamhetskrav

Försäkr¡ngen gäller, med de begrànsningar avseende stðld, rån, överfall och
lransport som framgår nedan, för fysisk skada på eller förlust av försåkrat
objekt genom en plötsl¡g och oförutsedd utifrån kommande händelse, som
medför att det fðrsåkrade objektet minskat i värde eller gått helt förlorat

Försäkrat objekt ska hanteras med nomal aktsamhet lvled nomal
aktsamhel menas att det försäkrade objektet ska hanteras sá att skada sà
lángt som möjl¡gt kan undv¡kas och att r¡mliga s¿lkerhetsåtgårder har
v¡dtagits ¡ förhållande t¡ll det förs¿lkrade objektets känslighet, hâllbarhet,
värde, stöldbegårlighet samt förhállanden i övrigt. Detla ¡nnebär att när
datom användE eller transportorats får ¡ngon våtska finnas ¡ära
datom sá att on våtskeskada kan uppstå.

Vid totalskada år försäkr¡ngon förbrukad och ny försåkring måste
tecknas för ev6ntuêllt erså¡ttn¡ngsob¡ekt.

srötd
Fðrsäkringen omfaltar endast;
- stöld genom styrkt inbrott
För stöld ¡ skola qällêr föl¡ando t¡lläqq
- stöld genom ¡nbrctt i låst uhymme i skola Skolan ska uppfylla skyddsklass
och vara lamad under annan t¡d än verksamhetstid. Saknas akt¡verat lam
skolan skall det föraåkrado ob¡sktet föruaras ¡
dockn¡ngsvagn/såkorh€tsskåp avsedd för lT-utrustning,

Transport av fößäkEt objekt ska ske med den aktsamhet som
motiveras utifrán det fðrsàkrade objektets kånslighet för ytlre våld
1

¡

Dockningsvagnenrsåkerhotsskäpêt skall föruaras inlåst ¡ soparat
utrymme utan fönster,
Rän och öv€rfall
Fðrsäkr¡ngen omfattar rán och överfall, dock endast under förutsättning att
tillgreppet omsdelbart uppfattats av användaren, lvled ránlöverfall avses att
det förs¿tkrade objektet ryckts från anvåndarsn eller att nägon/nàgra med väld
eller hot om våld tillskansar sig det fórsåkrade objektet

Transport
Försäkringen omfattar ñ/sisk skada som uppstár under anvàndarens
transporlering av försåkrat objekt, dock endast under förutsättning att
anvåndaren har uppsyn över det försäkrade objektet och att d€t förs¿lkrade
objektet under transporton föryarats soparat ¡ douden skydd/våska som
modföl¡de v¡d leveransen avs€dd för dator. Försäkringen omfattar åven
rys¡sk skada som uppstär dá försäkrat objskt polletterats fðr tEnsport eller
fòrsåndelse t¡ll och från seryice.

Om säkerhetsföreskr¡fterna inte följts betalas ersättn¡ng endast i den
utsträckn¡ng skadan får antas ha ¡ntråffat åven om såkerhetsföreskrifterna
hade följts I sádana fall kan ersättningen komma att nedsåttas eller helt utebl¡
(nedsättn¡ng till noll)
I den mån användaren, genom låneavtalet, råder över mðjligheten att uppfylla
de villkor som anges ovan i denna punkt, gäller villkoren i lika mán för
användaren och ansvarar den fðrsäkGde fór att anvåndaren uppryller
villkoren

12. Siälvrisk
Försäkringen gäller med en självr¡sk per försäkrat objekt enl¡gt valt alternativ
vid föEäkr¡ngens tecknande
Obseruera att skador m€d reparations-/ skadekostnad underetigande 500
kronor ¡nte ereàtts För det fall skadekostnaden öveßtiger 500 kronor eFätts
hela skadekoslnaden

I 3, Ersättn¡nqsbestämmelser

Skadeersättn¡ng belalas exklus¡ve moms om premien beräknats på
konlraktsvärdet exklusive moms, och inklusive moms om prem¡en
beräknats pá kontraktsvärdet ¡nklus¡ve moms.
En lörutsättn¡ng för ereättning år att t¡dpunkten fðr skadans ¡nlräffande kan
specificeras, skadehändelsen beskrivas och platsen för skadan
bestllmmas.
V¡d skada ska försäkrat ob.¡ekt repareras eller bytas ut. Försåkringsgivar€n
förbehåller sig rätten att beståmma om det förs¿lkrade objeklel ska
rêpareras eller ersätlas med nytt eller likvärdigt objekt. Om
fðEàkringsg¡varen bedömer att det försàkrade objektet intê kan repareras,
ersätter föÉåkr¡ngen med närmast l¡kvård¡g utrustning eller för sådan
skada som ¡nträffat eflq 12 mânadet fràn startdatum med l¡kvårdig

ukustning eller återstående restskuld för datorn. Vid 48 månaders
försàkringsperiod ersätter försåkringen, v¡d skada som ¡nträffar under
mánad 37-48 råknal. frán ikraftträdandet, med restskuld enligt
leasingavtalet Högsta eFåttn¡ngsbelopp är det ingående kontraktsvärdev
anskaffningsvärdet per objekt enligt avtal. Föreåkringen ersätl.er åven
koslnad fðr kansport t¡ll och írån seruice, under fórutsàttning att skadan
omfaltas av fðrsäkringen, med totalt max 250 kronor. Försäkringen eEátter
¡nte skada eller förlust dår den försåkrade erháll¡t eßättn¡ng ur annan
försäkr¡ng Kontante6åttn¡ng utgår inte.
Högsta ersättn¡ng por skadehändelse är 200 000 kronor.
I den mán användaren, genom láneavtalel, råder över möjl¡gheten att uppfolla
de v¡llkor som anges ovan ¡ denna punkt, gåller villkoren ¡ lika mán för
användaren och ansvarar försäkr¡ngstagaren eller den försäkrade för att
användaren uppÍ/ller villkoren.

14.

v¡d skada

Skada ska anmälas til¡ försåkringsgivaren inom 6 månader från den dag
skadan inträffade Dårofter går rätten t¡ll ersättning ur denna föEäkring

förlorad Om ¡nte Fullständig dokumentation i skadan kommit
försäkringsg¡varen tillhanda senast två mánader efrer ânmälningsdagen
upphör rätten till srsåttn¡ng.
Vid stöld eller förlust av det försåkrad€ obj€ktet ska delta anmàlas till pol¡sen
på den ort dår skadan ¡nträffat Det försåkrade ob.¡ektets serienummer ska
vara ang¡vet ¡ polisanmälan Fðrsäkringsgivaren kan begära att få ersalt
egendom utlåmnad.
Till anmälan ska bifogas
skadqanmälan
polisanmälân, om det gåller förlust av fö6äkrat obj€kt
uppgift om fößåkringsavtalsnummer
andE
uppgifter som är av betyd€lse lör skaderegleringen
-

-

Kontoktuppgifter vid skada;
Lin Educat¡on
Anders Carlssons gata
417 55 Göleborg
Direktnr Service: 010-20 96 3'10
Huvudväxel; 010-20 96 300

I

E-post:

Felanmälan:

w.l¡nadmin

se

15. Allmånna avtalsbestämmelser
12.1 Pr€miebetaln¡ng
Prem¡en betalas ¡ fößkott och ska avse samlliga användaro som und€r
samma lâneavtal lånar försåkrade objekt
'12.2

Preskr¡pt¡on

Den som v¡ll göra anspråk på fðrsåkringseßåttning fðrlorar sin rält, om han
inte våcker talan v¡d domstol mot försäkringsgivaren ¡nom tre ár från det att
han fick kännedom om att anspråk€t kunde göras gällande och i vart fall ¡nom
tio år frán det att anspráket l¡digast hade kunnat göras gållande
Har den ersàttningsberåttigade fEmställt anspråket till försäkr¡ngsgivaren
inom den l¡d som angetts i första stycket har han a¡ltid sex månader pâ s¡g att
våcka talan v¡d domstol mot försåkr¡ngsg¡varen sedan försåkringsgívaren tag¡t
slutl¡g stållning t¡ll eßåltningsfrågan.
12.3 Dubbelförsåkr¡ng
Är ¡ntresse som år fðrsäkrat ¡ denna försäkring försäkrat även genom annan
försäkr¡ng och finns ¡ denna förbehâll vid dubbelförsåkr¡ng, gäl¡sr samma

förbehåll àven i denna försäkring
12.4 T¡llåmpl¡g lag och behör¡g domstol
För försäkringsavtalet ska svensk lag gålla. Tv¡st angående avtalet ska prövas
av svensk domstol
Är fóreåkringstagaren inte nöjd med l¿lmnat beslut ¡ samband med skada, kan
beslutet prövas av lörsäkr¡ngsgivaren, g€nom att kontakta AmTrust Nordic AB,
Grev Turegatan '14, '1'14 46 Stockholm, tfn 08-440 38 00.
12.5 Personuppg¡ftslagsn
Försäkr¡ngsgivaren är peEonuppg¡flsansvar¡9.
Försäkr¡ngsgivaren, och dess samarbetspartners, behandlar d€
personuppg¡fter som lämnas samt åven andra personuppg¡frer som ãr
relevantaförfö6åkringsfórhállandst Personuppgift€mautgðrvidareunderlag
för marknads- och kundanalys, affårs- och metodutveckling, statist¡k och
riskhanter¡ng, marknadsföring och serv¡ce i övrigl.
Försäkringstagaren har enl¡gt personuppgiftslagen rätt att pá begäran fá
information om vilka personuppgifter som föreäkringsgivaren behandlar om
försäkr¡ngstagaren Sådan begåran skall vara skr¡ftlig och stållas t¡ll "Pl.JLansvarig" på töEäkringsgivarens adress, Försäkr¡ngstagaren kan när som
helst vånda s¡g till AmTrust Nordic AB tðr att begåra råttelse av fslaktig
porsonuppg¡ft

I 6. Försäkrinqsqivare och försäkringsförmedla¡e
Fórsäkringsgivare för denna föEäkring är AmTrust lnternat¡onal LJnd€ruriters

Ltd.40 Westland Row, Dubl¡n 2, lrland Försäkr¡ngstagaren representeras
Sver¡ge av AmTrust Nord¡c AB, Grev Turegatan '14, 1'14 46 Stockholm,

tfn 08-440 38 00.
Försåkringen förmedlas av Söderberg & Partneß, Box 7785, '103 09
Stockholm, telefon 08451 52 90.
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