Allriskforsikring for
Utstyr knyttet til Stanley Assure

1.

Forsikring utstyr
Forsikringen omfatter det utstyret som er angitt i leieavtalen.

2.

Leietaker
Med leietaker menes den som eieren av utstyret har inngått leieavtale med.

3.

Gyldighet og geografisk virkeområde
Forsikringen gjelder installert utstyr. Hvis ikke annet er særskilt angitt i leieavtalen, begynner forsikringsperioden ved ferdig installasjon av
utstyret, men aldri tidligere enn ved det tidspunkt da leietaker overtar risikoen for skade på utstyret. Forsikringen opphører ved utgangen av
avtaletiden som er angitt i leieavtalen.

4.

Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter skade av forsikret utstyr gjennom plutselig og uventet ytre hendelse. Tid, sted og hendelsesforløp for skaden må kunne
presiseres. Kostnader til utbedring av funksjonsfeil som ikke er en følge av en plutselig og uforutsett ytre hendelse omfattes ikke av
forsikringen.

5.

Unntak
Erstatning gis ikke for:
5.1 skade som består i eller er en følge av feil/mangler i utstyr som skyldes feil ved konstruksjon, materialer eller produksjon, eller der feilen
kan kreves dekket gjennom reklamasjon eller garanti.
5.2 Stjålet eller tapt uten fbm innbrudd. Dog erstattes skadet utstyr ved innbrudd dersom tidspunkt og plass for gjerningen kan presiseres og
relevant sikret i forhold til utstyrets verdi og risiko.
5.3 Skade som oppstår som følge av at bærbart utstyr forlates uten tilsyn i offentlige lokaler og plasser.
5.4 Kostnader til løpende vedlikehold, justeringer, ettersyn, modifisering, service eller skade eller tap som er en følge av dette eller kostnader
til demontering/montering.
5.5 Skade som består i eller er en følge av slitasje, forbruk eller forsømt vedlikehold.
5.6 Skade som har oppstått ved bearbeidelse, reparasjon, vedlikehold, feilaktig installasjon eller ved brukerfeil.
5.7 Feil i programvare, eller annen software.
5.8 Skade som er en følge av datavirus eller liknende.
5.9 Indirekte skade eller tap
5.10 Skade eller tap som er forårsaket gjennom grov uaktsomhet eller forsett.
5.11 Skade eller tap gjennom underslag, bedrageri, økonomisk utroskap eller liknende formuesforbrytelser eller andre ulovlige handlinger.
5.12 Skade eller tap der årsak eller omfang direkte eller indirekte er forårsaket av eller har sammenheng med atomkjernereaksjon,
radioaktivitet, krig, krigsliknende tilstand, terrorisme, opptøyer, myndighetsbeskatning eller arbeidskonflikt.
5.13 Skade på utstyr som er plassert på skoler.

6.

Egenandel
Egenandelen er NOK 3.000,- per skadetilfelle

7.

Sikkerhetskrav
7.1 Det forsikrede utstyret skal behandles og håndteres med normal aktsomhet og på en slik måte at skade eller tap forebygges så godt som
mulig.
7.2 Dersom sikkerhetsforskriften ikke er oppfylt, reduseres erstatningen som regel med særskilt avdrag: Ved alvorlig forsømmelse reduseres
erstatningen kraftig og kan til og med falle helt bort (nedsettes til null).

8.

Erstatning
Ved skade forbeholder Stanley Security seg retten til å avgjøre når utstyret skal repareres eller erstattes, med fradrag for egenandelen i
henhold til punkt 6. Ved totalskade, erstatter forsikringen med likverdig utstyr.

9.

Ved skade
Et skadetilfelle skal meldes Stanley Security så snart som mulig. Senest 2 uker etter at forholdet er avdekket. Hvis utstyret har blitt stjålet eller
er tapt på annen måte, skal forholdet meldes til politiet på det sted der hendelsen har funnet sted. Politianmeldelsen skal vedlegges meldingen
til Stanley Security.

10.

Dobbelforsikring
Hvis interesse som er omfattet av denne forsikring også er forsikret gjennom annen forsikring, og finnes det i denne forbehold ved
dobbelforsikring, gjelder de samme forbehold for begge forsikringene. Ansvaret fordeles mellom selskapene etter forsikringsloven § 6-3.

Ved Skade
Ta kontakt med Stanley Security AS

Stanley Security AS
Postadresse/Postal address: Postboks 9376 Grønland, 0135 Oslo
Telefon/Telephone: 05010 / + 47 406 18 800
Bankkonto nr/Bank account: 5010 07 31786

Kontoradresse/Visiting address: Urtegata 9, 0187 Oslo
Telefaks/Facsimile: + 47 24 04 60 01
Foretaks nr/Enterprise no: 983 445 349

