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1. Vem försäkringen gäller för 

 
Försäkringen gäller för Wasa Kredit AB 
(försäkringstagaren) som i egenskap av finansiär och ägare 
av utrustning ingått försäkringsavtal med bolaget avseende 
utrustning som anges i eller omfattas av angivet leasing-
/hyresavtal (”leasingavtalet”). 
 

2. När gäller försäkringen 

 
Försäkringen träder i kraft från och med den dag då 
utrustningen levererades, dock aldrig senare än vid den 
tidpunkt då försäkringstagaren övertar ansvaret för 
utrustningen.  
 
Försäkringen gäller i 1 månad och förnyas därefter 
automatiskt månadsvis så länge försäkringsavtal är i kraft 
mellan försäkringstagaren och bolaget. Försäkringen 
upphör dock senast vid utgången av i leasingavtalet 
angiven avtalstid.  
 

3. Var försäkringen gäller 

 
Försäkringen gäller i Sverige för stationär utrustning samt i 
hela världen för portabel utrustning. 
 

4. Vad försäkringen gäller för 

 
Försäkringen gäller för fysisk skada på eller förlust av 
utrustning genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande 
händelse som har till följd att utrustningens värde minskas 
eller går förlorat (”allriskskada”). Ersättning lämnas om 
tidpunkt, plats och händelseförlopp kan preciseras samt att 
rimliga säkerhetsåtgärder, i förhållande till utrustningens 
värde och stöldbegärlighet, vidtagits. 
 
Med utrustning avses leasad utrustning som vid 
försäkringens tecknande är högst 5 år gammal, räknat från 
tillverkningsåret. Försäkringen omfattar dock inte utrustning 
äldre än 10 år. 
 

5. Allmänna undantag 

 
5.1 Annan försäkring 
Med undantag av vad som anges i punkt 4 ovan, ersätter 
försäkringen inte skada eller förlust där den försäkrade 
egendomen ersatts genom annan försäkring. 
 
5.2 Grov vårdslöshet och uppsåt  
Bolaget är inte ansvarigt gentemot försäkrad för skada 
som denne orsakat genom grov vårdslöshet eller till någon 
del orsakat med uppsåt. Med försäkrad likställs den 
försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget 
eller på platsen.  
 
5.3 Krig  
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller 
omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i 
samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, 
revolution, uppror eller upplopp.  
 
5.4 Atomkärnprocess  
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller 
omfattning har samband med atomkärnprocess t ex 
kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt 
sönderfall.  

 
5.5 Sanktionsbegränsning och undantagsklausul  
Om bolaget kan komma att exponeras för någon sanktion, 
förbud eller inskränkning under en resolution från FN eller 
handels- eller ekonomiska sektioner, lagar eller föreskrifter 
från EU, Storbritannien, Nordirland eller USA, gäller inte 
försäkringen för skada, förmån eller annan ersättning. 
 
 

 

6. Särskilda undantag 

 
Ersättning lämnas inte för: 
- skada som består i eller är en följd av fel i utrustning 

vilket kommer av bristfälligheter i konstruktion, 
material eller tillverkning, 

- skada eller förlust som uppkommit till följd av att 
utrustning lämnats utan tillsyn i fordon, i allmän lokal 
eller på allmän plats, om inte utrustningen 

• förvarats i särskilt låst utrymme där utrustningen ej 
varit synlig utifrån, eller  

• utrustningen är av sådan karaktär att den är avsedd 
att förvaras utan tillsyn i sådan miljö, 

- skada av mindre art, t ex repor och rispor, som inte 
påverkar utrustningens användbarhet, 

- kostnad för löpande underhåll och skötsel, t ex 
rengöring, justering, översyn, modifiering, service 
eller skada eller förlust som härrör därifrån, 

- skada som består i eller är en följd av slitage, 
korrosion, förbrukning, ålders-, färg- eller 
formförändring, nedsmutsning eller försummat 
underhåll, 

- skada eller förlust som uppkommit vid bearbetning, 
reparation, underhåll eller felaktig installation, 

- fel i datorprogram eller annan mjukvara, 
- skada till följd av datavirus, 
- skada på eller förlust av utrustningsspecifikt 

förbrukningsmaterial och/eller delar såsom program- 
eller mjukvara eller installation av sådan, skrivhuvud, 
toner, färgpatroner, externa modem, väskor etc., 

- skada på eller förlust av utrustning som uppkommit 
vid försändelse om utrustningen inte skyddats genom 
handelsmässig förpackning, 

- skada eller förlust genom förskingring, bedrägeri, 
trolöshet mot huvudman, olovligt förfogande eller 
annat förmögenhetsbrott, 

- skada till följd av minskad användbarhet, 
- indirekt skada eller förlust. 
 

7. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav 

 
Den försäkrade ska tillse att samma krav ställs på de som 
handhar den egendom som Wasa Kredit äger och som 
omfattas av försäkringen.  
 
Den försäkrade ska iaktta lagar, förordningar eller 
myndigheters föreskrifter som meddelas i syfte att 
förhindra eller begränsa skada  
- föreskrifter som meddelas av tillverkare, leverantör, 

besiktningsman eller motsvarande i syfte att förhindra 
eller begränsa skada. 

 
Har den försäkrade, eller den som handhar den försäkrade 
egendomen, när skada inträffar försummat att följa en 
säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren, 
betalas ersättning från försäkringen endast i den 
utsträckning skadan får anses ha inträffat även om 
föreskriften hade iakttagits. Med den försäkrade likställs 
annan som haft att tillse att föreskriften följdes. 
 

8. Självrisk 

 
Försäkringen gäller med en självrisk om 1 000 kronor per 
skadetillfälle. 
 
För datorutrustning avsedd att användas i skolverksamhet 
och/eller av lärare eller elever gäller försäkringen med en 
självrisk om 1 000 kronor per dator och skadetillfälle.  
 
Har bolaget ej bekräftat mottagande av skadeanmälan inom 
två arbetsdagar från den tidpunkt skadeanmälan med 
komplett dokumentation framlagts utgår ingen självrisk. 
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9. Ersättningsgrunder 

 
Försäkringsbeloppet är högst utrustningens 
anskaffningsvärde enligt leasingavtalet.  
 
Högsta ersättning per skadetillfälle är 2 000 000 kronor, 
förutom för datorutrustning avsedd att användas i 
skolverksamhet och/eller av lärare eller elever, där högsta 
ersättning per skadetillfälle är 500 000 kronor. 
 
Max ersättning för finansierad utrustning per enskilt objekt 
är 1 000 000 kr. Max ersättning per avtal är 2 000 000 kr.  
 
Vid skada skall utrustningen repareras, eller vid totalskada 
bytas ut.  
 
Bolaget förbehåller sig rätten att avgöra om utrustning ska 
repareras eller ersättas med ny eller likvärdig utrustning. 
Med likvärdig utrustning avses utrustning som till teknisk 
prestanda så långt som möjligt motsvarar skadad eller 
förlorad utrustning. 
 
Vid utbyte ersätts utrustningen med närmast motsvarande  
utrustning. Bolaget förbehåller sig dock rätten att avgöra 
vad som anses vara motsvarande utrustning. 
 
Kan bolaget ej ersätta uppkommen skada eller förlust med 
likvärdig utrustning äger bolaget rätt att, med avdrag för 
självrisk, reglera uppkommen skada genom att ersätta den 
restskuld som kvarstår för utrustningen.  
 
Kontant ersättning medges ej gällande förlust eller skada på 
utrustning annat än vad som framgår nedan. 
 
Om bolaget vid skada byter ut utrustning eller del därav, 
äger bolaget yrka äganderätt till skadad utrustning. 
 
Vid totalskada på datorutrustning som är äldre än 3 år äger 
bolaget rätt att, med avdrag för självrisk, reglera 
uppkommen skada genom att ersätta den restskuld som 
kvarstår för utrustningen.  
 
För datorutrustning avsedd att användas i skolverksamhet 
och/eller av lärare eller elever lämnas ersättning vid 
totalskada med vid skadetillfället kvarvarande restskuld för 
utrustningen, med avdrag för självrisk.   
 

10. När skada inträffat  

 
10.1 Anmälan om skada  
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till 
bolaget så snart som möjligt.  
Dessutom ska vid stöld, inbrott*, rån*, överfall* eller annat 
brott snarast göra polisanmälan och sända in polisintyg. 
 
10.1.1 Påföljd vid åsidosättande av Anmälan om skada  
Om den ersättningsberättigade har försummat att följa 
bestämmelsen om att anmäla skada enligt 10.1 och detta 
har medfört skada för bolaget, kan den ersättning som 
annars skulle ha betalats, sättas ned efter vad som är 
skäligt med hänsyn till omständigheterna.  
 
Observera att anspråk på försäkringsersättning måste 
framställas inom ett år enligt 10.2 
 
10.2 Anspråk på försäkringsersättning -
Ersättningskrav  
Anspråk på försäkringsersättning ska framställas till 
bolaget så snart som möjligt och senast inom ett år från 
tidpunkten då försäkringsfallet inträffade.  
 
Framställs anspråket senare är bolaget fritt från ansvar 
och ersättningsskyldighet.  
 
 
 

 
Den försäkrade är skyldig att specificera sitt 
ersättningskrav och på begäran lämna förteckning över 
försäkrad egendom - skadad och oskadad - med uppgift 
om varje föremåls värde före och efter skadan. Den 
försäkrade är även skyldig att på begäran styrka 
ersättningskravet genom att lämna de upplysningar som 
står till buds och genom att tillhandahålla verifikationer, 
bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma 
bolagets ansvarighet och ersättningens storlek. 
 
10.3 Räddningsplikt  
Den försäkrade, eller den som handhar den försäkrade 
egendomen, ska efter förmåga  
- avvärja skada som kan befaras vara omedelbart 

förestående  
- begränsa skada som redan inträffat  
- snarast möjligt omhänderta och skydda skadad 

egendom  
 
Med försäkrad likställs den som handhar den försäkrade 
egendomen.   
 
Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt  
Om den försäkrade, eller den som handhar den försäkrade 
egendomen, uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte 
uppfyller sin räddningsplikt och om det kan antas att detta 
varit till men för bolaget är bolaget berättigat till skäligt 
avdrag på ersättningsbelopp som annars bort utgå eller till 
fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.  
 
10.4 Besiktning av skada  
Bolaget har rätt att låta besiktiga skada samt att innan 
åtgärder vidtas, utfärda anvisningar för reparation och 
tillvaratagande av skadad egendom. Den försäkrade, eller 
den som handhar den försäkrade egendomen, är skyldig 
att följa bolagets anvisningar om val av reparatör eller 
metod för reparation eller sanering.  
 
Iakttar den försäkrade, eller den som handhar den 
försäkrade egendomen, inte vad som här sagts är 
bolagets ansvarighet begränsad till den kostnad som 
skulle ha uppkommit om anvisningarna följts.  
 
10.5 Oriktiga uppgifter  
Om den försäkrade, eller den som handhar den försäkrade 
egendomen, vid skada uppsåtligen eller av grov 
vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något 
av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning, kan 
den ersättning som annars skulle ha betalats ut sättas ned 
efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.  
 

11. Allmänna avtalsbestämmelser 

 
11.1 Försäkringsavtalstiden och förnyelse av 
försäkringen  
Försäkringsavtalstiden räknas från kl 00.00 
begynnelsedagen och är 1 år om inte annat anges i 
försäkringsbrevet. Tecknas försäkring på 
begynnelsedagen räknas försäkringsavtalstiden dock först 
från den tidpunkt då försäkringsavtalet ingås.  
  
11.2 Rätt att säga upp försäkringen under 
försäkringsavtalstiden  
Bolaget har rätt att säga upp försäkringen före 
försäkringstidens utgång  
- om försäkringstagaren eller den försäkrade har 

väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget  
- när de förhållanden som ligger till grund för 

försäkringen ändras på ett sätt som bolaget inte kan 
antas ha tagit i beräkning och som medför att risken 
för skada ökar.  

 
Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om 
försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller bort, tex 
genom att egendom avyttras.  
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11.2.1 Förändring av avtal vid terroristattack  
Bolagets återförsäkring kan med anledning av skada 
orsakad av terrorism komma att förändras. Bolaget äger 
därför rätt att helt exkludera eller förändra sitt åtagande 
enligt detta avtal med anledning av skada orsakad av 
terrorism 7 dagar efter det att meddelande härom avsänts 
till försäkringstagaren.  
 
11.3 Premiebetalning och uppgifter för förnyad 
försäkring  
För regler för premiebetalning hänvisas till Bilaga 3 
tillhörande Försäkringsavtal avseende Wasa Kredit 
Allriskförsäkring.  
 
Betalas inte premien inom föreskriven tid föreligger 
dröjsmål med premiebetalning. Detta gäller dock först 7 
dagar efter det att bolaget skickat en 
betalningspåminnelse. Bolagets ansvarighet inträder i 
detta fall först dagen efter betalningen. 
 
11.4 Upplysningsplikt och riskökning  

11.4.1 Felaktiga eller ofullständiga uppgifter  
Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter 
som lämnades då försäkringen tecknades eller förnyades. 
Har försäkringstagaren lämnat uppgifter, som han insett 
eller bort inse vara felaktiga eller ofullständiga, och har 
detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, 
begränsas bolagets ansvarighet till vad som svarar mot 
betald premie och de villkor som egentligen skulle ha gällt. 
Om bolaget med kännedom om de rätta förhållandena 
skulle ha vägrat försäkring, lämnas ingen ersättning om 
skada inträffar.  
 
11.4.2 Ändrade förhållanden  
Ändras de förhållanden som ligger till grund för 
försäkringen och medför ändringen ökad risk för skada ska 
försäkringstagaren meddela detta till bolaget. Skulle 
ändringen ha medfört högre premie eller ändrade villkor 
och har försäkringstagaren utan skälig anledning underlåtit 
att meddela bolaget ändringen begränsas ansvarigheten 
på samma sätt som anges i 11.4.1. 
 
11.5 Återkrav  
I den mån bolaget har betalat ersättning övertar bolaget 
den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som är 
ansvarig för skadan.  
Återkrav mot privatperson får framställas endast om  
denne vållat skadan med uppsåt eller genom grov 
vårdslöshet, eller om skadan har samband med dennes 
förvärvsverksamhet.  
 
11.6 Behandling av personuppgifter  
Länsförsäkringar behandlar personuppgifter i enlighet med 
vad som anges i informationen ”Behandling av 
personuppgifter” som du hittar på vår webbplats 
lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan du få 
informationen skickad till dig, kontakta i så fall ditt lokala 
försäkringsbolag.  
I den mån Länsförsäkringar, för att fullgöra sina åtaganden 
enligt försäkringsavtalet, även behöver behandla uppgifter 
om försäkringstagarens arbetstagare ansvarar 
försäkringstagaren för att arbetstagarna får informationen 
”Behandling av personuppgifter”.  
 
11.7 Gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) med 
mera  
Bolaget äger rätt att i ett för försäkringsbranschen 
gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera 
anmälda skador med anledning av denna försäkring. 
Registret används endast i samband med skadereglering.  
 
Personuppgiftsansvarig för det gemensamma 
skadeanmälningsregistret är GSR AB. Dessutom kan  
 
 

 
bolaget komma att lämna uppgifter om stöldanmält och 
eftersökt gods till Larmtjänst AB för utredning av oklara 
försäkringsfall och eftersökning av stulen egendom.  
 
11.8. Dubbelförsäkring  
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat 
även genom annan försäkring och finns i denna förbehåll 
vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för båda 
försäkringarna.  
 
Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt 
som anges i försäkringsavtalslagen.  
 
11.8 Force majeure  
Bolaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om 
skadeutredning, utbetalning av ersättning eller 
iståndsättande av skadad egendom fördröjs på grund av 
krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller 
uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, 
konfiskation eller nationalisering, rekvisition, destruktion av 
eller skada på egendom genom order från regering eller 
myndighet.  
 
11.9 Preskription  
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat 
försäkringsskydd måste väcka talan mot 
försäkringsbolaget inom tio år från tidpunkten när det 
förhållande som enligt försäkringsavtalet  
berättigar till sådant försäkringsskydd inträdde. Annars går 
rätten till ersättning förlorad.  
 
Anmärkning  
Med det förhållande som berättigar till försäkringsskydd 
menas tidpunkten för försäkringsfallet.  
 
Om anspråk har framställts till bolaget inom ett år är fristen 
att väcka talan alltid minst 6 månader från det att bolaget 
har förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket eller, 
om bolaget skriftligen förelagt en försäkrad att väcka talan 
är denna frist minst ett år från det att den försäkrade fick 
del av föreläggandet.  
 
Anmärkning  
Anspråk på försäkringsersättning måste framställas inom 
ett år enligt 10.2. 
 
11.10 Lagar  
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i 
Försäkringsavtalslag (2005:104).  
 
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta 
försäkringsavtal eller frågor med anknytning till 
avtalsförhållandet ska avgöras enligt svensk lag i svensk 
domstol. 
 

12. Omprövning av skadeärenden 

 
Är du inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, 
kan beslutet prövas av bolaget. Begäran om omprövning 
ska ske skriftligen till Länsförsäkringar AB (publ), 106 50 
Stockholm. 
 

13. Tillägg Handverktyg 

 
Försäkringen kan - förutsatt att försäkringstagaren och 
bolaget träffat skriftlig överenskommelse om sådant utökat 
skydd eller utökningen framgår av premieuttag - utökas till 
att omfatta även handverktyg. Vid utökat skydd för 
handverktyg gäller  
- villkorspunkterna 3, 4, 7, 8 och 9 med nedan angiven 

ändringar/tillägg,  
- övriga villkorspunkter med oförändrat innehåll. 
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Villkorpunkt 3. Var försäkringen gäller  
För handverktyg gäller försäkringen inom Sverige 
 
- under transport samt under lastning och lossning i 

samband med sådan transport, 
- i byggnad eller container 
 
Villkorspunkt 4. Vad försäkringen gäller för 
Med handverktyg avses leasad utrustning som vid 
försäkringens tecknande är ny. Försäkringen omfattar inte 
handverktyg äldre än 3 år. 
 
Villkorspunkt 7. Säkerhetsföreskrifter och 
aktsamhetskrav 
För att förhindra stöld av handverktyg ur fordon ska  
- fordonet inte lämnas utan uppsikt vid lastning och 

lossning, 
- utrustningen inte förvaras på öppet flak täckt med 

kapell utan att fordonet hålls under uppsikt, 
- nyckeln till fordonet inte lämnas kvar i, på eller i 

närheten av fordonet,  
- fordonets förarhytt och övriga utrymmen vara låsta, 
- fordonet, om det lämnas utan uppsikt för längre 

parkering och nattparkering, vara larmat med av 
fabrikanten godkänd larmutrustning eller så skall 
parkering ske på professionellt bevakad plats eller i 
enskilt låst garage 

 
För att förhindra stöld av handverktyg ur byggnad ska  
- befintliga lås vara låsta, reglar vara reglade och 

larmanläggningar vara aktiverade, 
- distribuerad nyckel, kombination eller kod inte lämnas 

i lås, port eller lucka eller förvaras i omedelbar 
anslutning till lås, port eller lucka. 

 
Villkorspunkt 8. Självrisk 
Försäkringen gäller med en självrisk om 500 kronor per 
handverktyg. För handverktyg i fordon är självrisken 5 000 
kronor per skadetillfälle. 
  
Villkorspunkt 9.  Ersättningsgrunder 
Högsta ersättning per skadetillfälle är 2 000 000 kronor, 
förutom för  
- handverktyg i fordon, där högsta ersättning per 

skadetillfälle är 100 000 kronor. 
 
Vid totalskada på handverktyg som inträffar  
- månad 1 till och med månad 12 lämnas ersättning 

med likvärdig utrustning med avdrag för självrisk, 
- månad 13 till och med månad 36 lämnas ersättning 

med restskuld enligt leasingavtalet med avdrag för 
självrisk.   

 

15. Försäkringsgivare och försäkringsförmedlare 

 
Försäkringsgivare för denna försäkring är Länsförsäkringar 
AB (publ), 106 50 Stockholm. Telefon 08-588 400 00. 
 
Försäkringen förmedlas och administreras av Söderberg & 
Partners Insurance Consulting AB (S&P), reg.nr 556707-
7648, Regeringsgatan 45, 103 96 Stockholm. S&P är 
registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och 
står under tillsyn av Finansinspektionen. 
 
 
 
 
 

Vid Skada: 
 
Anmäl din skada på: www.wasakredit.se 
eller kontakta, 
Wasa Kredits skadehantering hos Claims Link 
08-635 36 70 
wasakredit.skada@claimslink.se 
 
Har utrustningen stulits eller förkommit, glöm inte att 
bifoga polisanmälan. 
 

Vid frågor kring försäkringen kontakta:  
 
Wasa Kredits försäkringsservice som hanteras av  
Söderberg & Partners 
08-635 36 70 
wasakredit.forsakring@soderbergpartners.se 
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