Villkor Leasing 2022-10-01
1. Försäkrat Leasingobjekt
Försäkringen kan endast tecknas i samband med leasingen av objektet. Försäkringen gäller även för de
standardtillbehör som medföljer leasingobjektet och som ingår i originalemballaget. Med standardtillbehör
menas de tillbehör som är nödvändiga för att kunna bruka eller styra leasingobjektet fullt ut, t.ex.
fjärrkontroll, laddare eller liknande.
2. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för leasingbolaget i egenskap av ägare till utleasad egendom.
3. Var försäkringen gäller?
Försäkringen gäller i Norden för stationär utrustning samt i hela världen för portabel utrustning.
4. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden under förutsättning att försäkringen var i
kraft och att leasingavtalet består. Försäkringsskyddet gäller från den dag då leasingobjektet mottas av
leasingtagaren på i leasingavtalet angivet ställe.
5. Omfattning
5.1 Drulle (allrisk)
Skada som innebär bristande funktion (fysisk skada) och som uppstått genom en plötslig, oförutsedd och
utifrån kommande händelse. Med plötsligt menas ett snabbt händelseförlopp som orsakat skadan, med
oförutsedd menas att det som inträffat ska vara oväntat och att det normalt inte gått att förutse och
därigenom förhindra.
5.2 Stöld genom inbrott i bostad eller kontor
Försäkringen gäller för stöld och skadegörelse som utförts av någon som olovligen tagit sig in i bostaden
eller på kontoret. Med kontor menas inte allmänhetsutrymmen som exempelvis butik, bibliotek,
utställningslokaler eller andra offentliga miljöer. Med kontor avses inte heller omklädningsrum, klassrum,
föreningslokal, matsalar etc.
6. Undantag
Försäkringen lämnar inte ersättning för följande:
6.1 Skada som består i eller är en följd av slitage, förbrukning, onormalt brukande, handhavandefel, felaktig
installation, felaktig montering, åldersförändring, färg- eller formförändring, beläggning eller försummat
underhåll, eller annan skada som inte påverkar funktionen hos leasingobjektet såsom exempelvis repor i
höljet som klassas som så kallade skönhetsfel.
6.2 Förbrukningsmaterial såsom exempelvis lampor, batteri, film, skrivhuvud, bläckpatroner.
6.3 Kostnad för underhåll, justering, modifiering eller service samt skada som har samband med sådan
åtgärd.
6.4 Skador som orsakats av det försäkrade leasingobjektet, så kallade följdskador.
6.5 Kostnad för installation, demontering och/eller montering av utrustningen i samband med skada.
6.6 Skada eller förlust av programvara, mjukvara, nedladdningar inklusive alla data, videor, musikfiler,
applikationer, bilder och spel samt skada förorsakad genom datavirus, fel i programvara bristande funktion
till följd av sådant fel.
6.7 Skada på TV-
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6.8 Kostnader som är följden av att du utan rimlig grund använder en annan verkstad än den vi anvisat.
Kontakta alltid evoli vid skada så att vi kan anvisa dig till rätt instans för service.
6.9 Alla kostnader som rör återskapande och/eller ominstallation och/eller inhämtning av data.
6.10 Alla händelser som orsakas avsiktligt av leasetagare eller någon annan användare av leasingobjektet.
6.11 Skada som uppstått på leasingobjektet under transport från butiken
6.12 Som försäkrat leasingobjektet räknas inte de objekt som under särskild period kan komma att medfölja
i det försäkrade leasingobjektets originalemballage i samband med kampanj eller erbjudande.
6.13 kostnader av att det försäkrade leasingobjektet inte kan användas.
6.14 genom förmögenhetsbrott som begåtts av leasetagare, företrädare för leasetagare eller anställd hos
leasetagare.
7. Självrisk
Försäkringen gäller med en självrisk per skadat leasingobjektet enligt tabellen nedan.
1 000 kr
Småvitt, dvs dammsugare, köksredskap,
bryggare
TV och tv-tillbehör
Foto, Drönare
Datorhårdvara, laptops, tablets
Stationära datorer, monitorer
Datortillbehör, lagring usb
Tillbehör mobiltelefoner

850 kr
Mobiltelefoner

1 200 kr
Övrig egendom

8. Säkerhetsföreskrifter och Aktsamhetskrav
8.1 Säkerhetsföreskrifter
Tillverkarens anvisningar för montering, installation, användning, skötsel och underhåll ska följas.
Dörrar ska vara låsta, alltid när du lämnar hemmet/kontoret och även om du är där men inte kan ha rimlig
uppsyn över dörren. Fönster eller öppningsbara luckor ska vara stängda när du lämnar
bostaden/kontoret. Nyckel får inte lämnas kvar eller gömmas i närheten av bostaden/kontoret.
8.2 Aktsamhetskrav
Det försäkrade leasingobjektet skall handhas med normal aktsamhet så att skada så långt som möjligt
förhindras. Exempelvis får leasingobjektet inte användas eller förvaras i miljöer där risken för skada är
uppenbar. Transport av leasingobjektet ska ske på ett sätt så skada så långt som möjligt förhindras,
exempelvis ska transportinstruktionerna i bruksanvisningen/instruktionsboken följas.
8.3 Reduktion eller bortfall av ersättning
Har säkerhetsföreskrifterna eller aktsamhetskraven inte uppfyllts minskas ersättningen som regel med ett
särskilt avdrag, normalt med 50 %. Vid allvarlig försummelse kan ersättningen helt bortfalla (nedsättning
med 100 %).
9. Ersättningsbestämmelser
9.1 Reparation eller ersättningsobjekt
evoli förbehåller sig rätten att avgöra om leasingobjektet ska repareras eller ersättas med ny eller likvärdigt
objekt. Med likvärdigt objekt avses objekt som till teknisk prestanda så långt som möjligt motsvarar den
skadade objektet.
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Vid skada äger evoli vidare rätt att, med avdrag för självrisk, reglera uppkommen skada genom att ersätta
den restskuld som kvarstår för utrustningen.
Vi ersätter inte

g eller förändring som du låtit utföra i samband med
reparation. Ersättning lämnas inte heller för kostnad för provisorisk reparation
st fått estetiska skador och som inte innebär en bestående
funktionsnedsättning
inspelningar, dataprogram, modeller, hemmagjorda föremål eller liknande.
10. Försäkringstid
Försäkringen gäller så länge leasingavtalet är gällande under förutsättning att försäkringspremien är betald.
11. Förnyelse
Försäkringen förnyas automatiskt månadsvis så länge leasingsavtal är i kraft. Försäkringen upphör att gälla
utan föregående uppsägning när leasingavtalet upphör. Om försäkringsbehovet faller bort har man rätt att
säga upp försäkringen i förtid.
12. Vid skada
Vid skada kontakta oss på skador@evoli.se eller 0123-80 06 02. Skadeanmälan ska göras utan dröjsmål efter
det att du fick kännedom om skadan. Stöld skall anmälas till polisen på den ort där inbrottet skett,
polisanmälan och originalkvitto ska sedan bifogas skadeanmälan. Du måste i samband med skadeanmälan
förse evoli med alla upplysningar av betydelse för försäkringsärendet och en utförlig beskrivning av vad som
orsakat skadan, plats och tidpunkt ska alltid anges. Det åligger leasingtagaren att medverka vid
skadereglering på så sätt försäkringen kan nyttjas.
12.1 Anspråk på ersättning (Preklusion)
Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste framställa
anspråk om detta inom ett år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till
försäkringsskyddet inträdde. Med tidpunkten för förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till
försäkringsskyddet menas, tidpunkten när skada inträffat. Om anspråk inte framställs enligt detta, går rätten
till försäkringsskydd förlorad.
12.2 Mervärdesskatt
Vid utbetalning av skadeersättning avräknas mervärdesskatten för den som är redovisningsskyldig för sådan
skatt.
13. Allmänna bestämmelser
13.1 Dubbelförsäkring
Har samma leasingobjekt försäkrats mot samma risk hos flera bolag, är varje bolag ansvarigt mot dig som
om det bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Du har dock inte rätt till högre ersättning från bolagen än
vad som sammanlagt svarar mot skadan.
13.2 Framkallande av försäkringsfall
Försäkringen gäller inte för dig om du framkallat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Eller i
den mån du uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet förvärrat följderna av en skada. Detsamma gäller om
du annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande
risk för att skadan skulle inträffa.
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Om du begär ersättning i bedrägligt syfte, uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av
ersättningen eller åsidosatt din skyldighet enligt ovan eller inte fullgjort dina plikter enligt punkterna 8, kan
ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Detsamma gäller skada
som du orsakat genom grov vårdslöshet eller uppsåt.
13.3 Identifikation
Med dig jämställs den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade leasingobjektet.
13.4 Försäkringen gäller inte för skador i följande situationer:
as av atomkärnprocess

skydd, betalning av sådan skada eller villkor för sådan förmån skulle exponera evoli eller deras
försäkringsgivare för någon sanktion, förbud eller inskränkning under en resolution från FN eller handelseller ekonomiska sanktioner, lagar eller föreskrifter från EU, Storbritannien, Nordirland eller USA
händelse, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse
13.5 Återkravsrätt
I den mån vi har betalat ersättning övertar vi din rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan.
Om du efter inträffad skada avstår din rätt till ersättning av annan enligt kontrakt, garanti eller liknande eller
avstår från återkravsrätt, begränsas vår ersättningsskyldighet i motsvarande mån och utgiven
försäkringsersättning ska återbetalas till oss.
13.6 Upplysningsplikt
Du är skyldig att på vår begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkring ska
meddelas. Detsamma gäller om du begärt att få försäkringen utvidgad eller förnyad. Du ska ge riktiga och
fullständiga svar på våra frågor. Om du inser att vi tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter om
förhållande av uppenbar betydelse för riskbedömningen, är du skyldig att utan oskäligt dröjsmål rätta
uppgifterna. Om du vid fullgörandet av din upplysningsplikt har förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder,
är avtalet ogiltigt enligt vad som sägs i lagen (1915:218) om avtal och rättshandlingar på förmögenhetsrätten
område och vi är fria från ansvar för försäkringsfall som inträffar därefter. Har du annars uppsåtligen eller av
oaktsamhet eftersatt din upplysningsplikt, kan ersättningen sättas ned i fråga om varje försäkrad efter vad
som är skäligt med hänsyn till den betydelse förhållandet skulle ha haft för vår bedömning av risken, det
uppsåt eller den oaktsamhet som har förekommit och övriga omständigheter.
13.7 Preskription
Vill du ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd så måste du väcka talan inom 10 år från
tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Annars
går rätten till ersättning förlorad. Har du framställt anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som nu
angetts har du alltid minst sex månader på dig att väcka talan vid domstol från det att bolaget har förklarat
att det har tagit slutlig ställning till anspråket.
13.8 Personuppgifter
Vi behandlar våra kunders personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrigt dataskyddsoch försäkringslagstiftning. Vi värnar om våra kunders integritet när vi behandlar personuppgifter. Vi
behandlar våra kunders personuppgifter när det är nödvändigt för att administrera försäkringarna och
fullgöra våra skyldigheter, t.ex. vid skaderegleringen. Personuppgifterna kan också komma att användas för
marknadsföring genom t.ex. mejl eller SMS. Vi mottar personuppgifter direkt från våra kunder, från någon
som företräder kunden, från olika myndigheters register samt från kreditupplysningsföretag. Vi lämnar inte
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ut personuppgifter till utomstående utan ett samtycke eller att det finns stöd i lag. En mer utförlig
information om behandling av personuppgifter finns på evoli.se
GSR
vi 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.
13.9 Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Dina Försäkringar AB, org. nr 516401-8029. evoli AB org. nr 559180-0445, är registrerad
som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen.
13.10 Tvist
Tvist beträffande tolkning och tillämpning av detta försäkringsavtal ska prövas av svensk domstol med
tillämpning av svensk lag
13.11 Överklagande
Vi vill att du ska vara nöjd med oss och den service vi levererar. Om vi inte har levt upp till dina förväntningar
vill vi att du kontaktar oss. Vi ber dig att i första hand höra av dig till den som handlagt ärendet, oftast kan ett
mail eller telefonsamtal rätta till fel eller missförstånd som har skett. Du kan även begära att ditt ärende ska
omprövas av en ansvarig på avdelningen. Du kan även vända dig till vår klagomålsansvarig genom att mejla
till klagomal@evoli.se.
Du kan alltid få en tvist prövad av tingsrätten. De flesta försäkringar innehåller även en rättsskyddsförsäkring
som kan ersätta delar av rättegångskostnaderna.
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