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LEASING-/Leieforsikring for – IKT mobilt og stasjon ært utstyr (PC, kontormaskiner, 
nettbrett, inventar m.m) – Polisenummer i Protector  1112800 
 
Generelt om leieforsikringen 
Forsikringen er en omfattende allrisk forsikring, og tegnes 
sammen med og som en del av leiefinansieringen fra 
Nordea Finance. Premien faktureres sammen med 
leiebeløpet på leieavtalen. 
 
Hva forsikringen omfatter 
Forsikringen gjelder for den interessen som består i at 
verdien av de forsikrede gjenstander ikke reduseres eller 
går tapt. Forsikrede gjenstander er slike som Nordea 
Finance eier gjennom eierforbehold, og som fremgår av 
vedlegg til leieavtalen. 
Forsikringen erstatter fysisk skade på eller tap av forsikret 
eiendom forårsaket av plutselig og uforutsett hendelse. 
For mobilt- og teknisk kontorutstyr som for eksempel 
datamaskiner, kopimaskiner ol. gjelder forsikringen for 
plutselig og uforutsett ytre skade. 
 
Forsikret eiendom 
Forsikringen omfatter leide gjenstander som når 
leieavtalen ble tegnet, er høyst 5 år gammel (7 år for 
medisinsk utstyr), regnet fra fremstillingsåret. Forsikringen 
omfatter dog ikke gjenstander som er eldre enn 10 år. For 
gjenstander som er eldre enn 5 år (7 år for medisinsk 
utstyr), men høyst 10 år gammel, gjelder forsikringen for 
plutselig og uforutsett ytre skade. 
 
Unntatt eiendom 
• Leiet eiendom som i henhold til leieavtale skal 

forsikres av leietakeren. 
• Programvare for EDB-utstyr, samt intellektuelt 

opparbeidet verdi i programvare. Eksempel på slikt 
kan være informasjon som leietakeren har registrert i 
programvare, og som er installert i maskiner som 
leies. Dette unntaket omfatter ikke 
standardprogrammer. 

• Edle metaller, edelstener, gjelder bearbeidede eller 
ubearbeidede. Gjelder ikke om det er innebygd i 
gjenstand i IT- eller telekomvirksomheter. 

• Gjenstander som er oppbevart i kupeen i kjøretøy i 
transportindustrien. 

• Programvare som ikke er standardprogram. 
• Antikviteter, ur, kunst og ekte tepper. Pels og 

pelsverk beregnet på å bli båret. 
 
Forsikringen omfatter ikke: 
• Skade som skyldes slitasje, elde og annen gradvis 

forringelse, bruk, mangelfullt vedlikehold og tilsyn 
• Skade som skyldes forutsigbar endring av temperatur 

eller fuktighet, 
• Skade som leverandør eller annen er ansvarlig for, 

som følge av kontrakt, garanti eller lignende 
forpliktelser. Opprinnelig skade eller seriefeil erstattes 
ikke. 

• Skade som kan erstattes gjennom annen gjeldende 
forsikring. 

• Skade på forbruksmateriale, med forbruksmateriale 
menes for eksempel brensel, drivstoff, smøremidler, 
presenninger, dekk og slanger, filtre kabler, 
pakninger, remmer og kjeder, unntaket gjelder ikke 
skade som er forårsaket av brann, vann eller 
innbrudd/ranskader. 

• Skade på utbyttbart verktøy, for eksempel former, 
kniver, knuseverktøy, presse-/stanseverktøy og 
slanger. 

• Skade som følge av økonomisk skadegjørelse som 
begås av leasingtaker, stedfortreder for leietaker eller 
ansatt hos leasingtaker. 

• Ved tyveri eller lignende ulovlige handlinger gis 
erstatning hvis skadetilfellet kan presiseres, og hvis 
det med hensyn til eiendommens verdi og 
tyveriutsatthet samt andre forhold er truffet rimelige 
sikkerhetstiltak. Hvis slikt tap først oppdages ved for 
eksempel vareopptelling, og selve skadetilfellet på 
denne måten ikke kan presiseres, erstattes ikke 
skaden. 

• Skade av en slik art at den ikke påvirker det utleide 
objektets anvendbarhet, eller som kan rettes opp 
gjennom normal service eller justering. 

• Skade som skyldes omstendigheter som gjør at 
leietaker eller dennes arbeidsledelse burde innsett at 
skade ville inntreffe, 

• Skade som har oppstått som følge av tidsfeil i 
datamaskiner. 

• Skade som har oppstått som følge av at leietaker har 
utvist grov uaktsomhet med hensyn til objektets 
følsomhet og verdi eller ikke har fulgt leverandørens 
instruksjoner ved bruk og vedlikehold. 

 
Merk at forsikringen ikke omfatter noen form for 
ansvarsforsikring. Høyere beløp kan eventuelt forsikres 
etter nærmere avtale. 
 
Når forsikringen gjelder 
Forsikringsbeskyttelsen for enkeltgjenstander gjelder fra 
den dagen eiendommen mottas av leietakeren på 
bruksstedet angitt i leieavtalen, selv om dette skjer før 
leieavtalens startdato, og gjelder så lenge leieavtalen 
består. 
 
Forsikringssum 
Høyeste forsikringsbeløp er 20 millioner kroner per 
skadetilfelle, og 2,5 million kroner per leieobjekt-
/gjenstand.  
Høyere beløp kan eventuelt forsikres etter nærmere 
avtale. 
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Hvor forsikringen gjelder 
Hvis ikke annet er angitt gjelder forsikringen for skade 
som inntreffer i Norden.  
 
For mobilt utstyr gjelder forsikringen over hele verden 
såfremt inngått kontraktsverdi for den forsikrede 
gjenstanden ikke overstiger 100.000 kroner. 
  
Sikkerhetsforskrifter 
Forskrifter som finnes som sikkerhetsforskrift i 
leietakerens egen bedrifts- entreprenør- og/eller 
kommunalforsikring, og som gjelder det lokalet der den 
leide eiendommen oppbevares. 
 
Følger av manglende overholdelse av 
sikkerhetsforskrifter:  
Hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes kan 
Forsikringsselskapet redusere erstatningen for skade med 
inntil 100 % av skadebeløpet. Fradraget kan reduseres 
hvis det foreligger særskilte forhold med hensyn til 
forsømmelsens art eller andre omstendigheter. 
 
Melding om skade 
Leverandør/leietaker melder inn skade til Nordea Finance 
AS via skadeskjema fra leverandør, og sender det på e-
post til skadepartner@nordeafinance.com. Ved 
spørsmål ring tlf. 21 63 21 20. Oppgi avtalenummer hos 
Nordea Finance. Man mister retten til erstatning dersom 
krav ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at 
leietaker fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, 
jfr Forsikringsavtaleloven § 8-5. Ved mistanke om kriminell 
handling skal forholdet politianmeldes, og en kopi av 
anmeldelsen skal sendes til forsikringsselskapet. 
 
Tiltak ved skade 
Leietakeren skal etter evne begrense skade som allerede 
er inntruffet, og snarest ta hånd om og beskytte skadet 
eiendom. Kostnader for bergingstiltak skal bæres av 
leietakeren. Forsikringsselskapet har rett til å besiktige 
skaden og, innen det treffes tiltak, utferdige anvisninger 
for reparasjon og håndtering av skadet eiendom. I tilfeller 
hvor dette ikke overholdes er forsikringsselskapets ansvar 
begrenset til den kostnaden som ville ha oppstått hvis 
anvisningene ble fulgt. 
 
Avgiftsfritak for leietaker 
Ved erstatningsbar skade på serieproduserte 
leiegjenstander som inntreffer i løpet av leietiden, betaler 
forsikringsselskapet leietakers leieavgift som er beregnet 
å forfalle i det tidsrommet leiegjenstanden er ubrukbar 
som følge av skaden. Erstatning gis for høyst 6 måneder, 
men ikke for de første 21 dagene etter at 
forsikringsselskapet fikk kjennskap til skaden og før 
fullstendig skademelding er kommet forsikringsselskapet i 
hende. 
 
Regler for skadevurdering 
Forsikringen erstatter gjenoppretting av skadet eller tapt 
utstyr. Med gjenoppretting menes reparasjon eller 

gjenanskaffelse av gjenstander av samme eller likt 
formålstjenlige slag for samme formål. Erstatning gis aldri 
med høyere beløp enn inngående kontraktssum på 
leieavtalen.  
 
For IKT, inventar, mobilt- og teknisk kontorutstyr som for 
eksempel datamaskiner, kopimaskiner ol. gjenstander 
som er 5 år eller eldre skal det gjøres fratrekk i 
erstatningen for elde og slitasje. Ved reparasjon vurderes 
skaden til kostnaden for omgående å gjenopprette 
gjenstanden på en rasjonell måte hva angår metoder og 
materiale. 
 
I skadekostnadene medregnes ikke merkostnader som 
skyldes spesielle forhold, for eksempel reparasjon på 
overtid, innkjøp til overpris for raskere levering eller 
transport på annen måte enn med vanlig transportmiddel. 
 
Utstyr som er totalskadet eller tapt erstattes med 
tilsvarende utstyr. Med tilsvarende utstyr menes utstyr 
som har samme kapasitet, nytte og kravsspesifikasjoner.  
 
1. Utstyret erstattes inntil opprinnelig inngående 

kontraktssum fratrukket egenandel. 
2. Har tilsvarende utstyr en høyere 

gjenanskaffelsesverdi enn opprinnelig inngående 
kontraktssum vil skaden erstattes som under pkt 1. 
ovenfor. 

3. Dersom tilsvarende utstyr har en 
gjenanskaffelsesverdi som er lavere enn opprinnelig 
inngående kontraktssum, vil erstatningen gjøres opp 
etter gjenanskaffelsesverdi fratrukket egenandel. 

 
Egenandel 
Ved hvert skadetilfelle trekkes det fra et beløp fra 
skadebeløpet på 2 000 kroner som utgjør leietakerens 
egenandel. For naturskade er egenandelen den som 
departementet til enhver tid har bestemt ifølge lov om 
naturskadeforsikring.  
 
Lov om forsikringsavtaler 
For denne forsikring gjelder ellers bestemmelsene i loven 
om forsikringsavtaler (FAL) av 16. juni 1989 nr. 69. 
 
Vi gjør oppmerksom på at overnevnte kun er et 
sammendrag av hovedpunkter i forsikringsvilkårene. 
Det vises for øvrig til de fullstendige 
forsikringsvilkårene som gjelder for denne 
leieforsikringen. Tilgjengelig på 
www.nordeafinance.no/forsikring. Du kan også ta 
kontakt med Marsh for å få tilsendt fullstendige 
forsikringsvilkår på tlf.22 01 11 60 eller via e-po st 
affinity.norway@marsh.com. 


