Allriskoption för IT-utrustning inklusive ElevPC och ElevMAC – Caperio Finance AB
1. Vem Allriskoptionen gäller för
Allriskoptionen gäller för det svenska företag/den svenska kommun som
finansierar köp, hyra eller leasing av IT-utrustning inklusive ElevPC/ElevMAC
via Caperio Finance AB.
Med IT-utrustning avses stationär och bärbar PC med kringutrustning, t.ex.
bildskärm, mus, tangentbord, cd-läsare, skrivare, modem, nätverksutrustning
och digital utrustning.
Med ElevPC och ElevMAC avses bärbar PC eller MAC som används istället för
eller som komplement till läroböcker.
2. När allriskoptionen gäller
Allriskoptionen är tecknad för maximalt 36 månader från och med den dag
företaget/kommunen mottar IT-utrustningen om inget annat är
överenskommet.
2.1 För utrustning som ska disponeras av elever gäller allriskoptionen från
och med den dag IT-utrustningen installeras i avsedd utbildningslokal.
2.2 För ElevPC och ElevMAC gäller allriskoptionen från och med den dag den
bärbara datorn överlämnas till elev (datorn hamnar i elevs vård).















Som beror på handhavande fel vid användande av program som är
installerat eller var under installation.
Som är av sådan art att den inte påverkar egendomens
användbarhet, t.ex. repor eller rispor.
Som kan avhjälpas med normal service eller justering.
Som beror på felaktig reparation eller installation.
Vid bearbetning, reparation eller rengöring.
Genom förskingring, bedrägeri eller liknande förmögenhetsbrott.
Till följd av att utrustningen inte varit säkert placerad under
transport.
Till följd av datavirus.
Som uppstår då utrustningen polletterats för transport om det ej är
till eller från service.
Vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller
står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig,
revolution, terrorism, uppror, upplopp, atom- eller kärnprocess,
naturkatastrof, myndighets åtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad
eller liknande händelse.
Vid stöld utan samband med inbrott.
Vid stöld ur motorfordon (t.ex. bil, båt eller dylikt).

2.3 Allriskoptionen kan inte förnyas.

8. Ersättningsregler
Skadad utrustning repareras eller ersätts med likvärdig utrustning. Med
likvärdig avses till ålder, skick och prestanda.

Efter maximalt 36 månader upphör allriskoptionen, utan uppsägning, att
gälla.

Skadeadministratören har rätt att avgöra om skadad IT-utrustning, ElevPC
eller ElevMAC skall repareras eller ersättas med likvärdigt objekt.

3. Var allriskoptionen gäller
Allriskskyddet för stationär IT-utrustning gäller i Norden. För bärbar ITutrustning samt ElevPC och ElevMAC gäller allriskoptionen i hela världen. För
bärbar kringutrustning gäller allriskoptionen endast på ordinarie
verksamhetsplats.

Högsta ersättning per skadetillfälle är anskaffningsvärdet på det skadade
objektet enligt köp avtal.

4. Egendom som ingår i Allriskoptionen
Allriskoptionen gäller för IT-utrustning, inklusive ElevPC och ElevMAC, som
finansieras via Caperio Finance AB och som anges i köp- alternativt hyres/leasingavtal och för vilken allriskoptions premie erlagts.

Vid samtida skada på objekt förvarade i skola eller på annan plats där
utbildningsverksamhet bedrivs är ersättning vid inbrott eller stöldskada
begränsad till totalt 100 000 kr per skadetillfälle på de objekt som ingår i
Allriskoptionen.
Kontant ersättning utgår ej.
Skaderegleraren har rätt att överta ersatt utrustning med äganderätt.

5. Undantagen egendom
Allriskoptionen gäller inte för

tillbehör samt program eller annan mjukvara som ej
återfinns i företagets/kommunens avtal vid leverans.

Förbrukningsmaterial eller externa programvaror.
6. Vad allriskoptionen gäller för
Allriskoptionen gäller för fysisk skada på eller förlust av införskaffad ITutrustning, ElevPC eller ElevMAC genom plötslig och oförutsedd utifrån
kommande händelse inklusive stöld, som har till följd att IT-utrustningens,
ElevPC:ns eller ElevMAC:ns användbarhet minskas eller går förlorad.
Allriskoptionen ersätter också stöld som skett genom styrkt inbrott i utrymme
eller i lokal i skola som uppfyller skyddsklass 1 och är larmad. Elevskåp måste
vara försedda med hänglås av skyddsklass 3 för att allriskoptionen ska täcka
stöld ur elevskåp. Även förlust genom styrkt inbrott som skett i bostaden
täcks under allriskoptionen. Allriskoptionen ersätter inte annan stöld eller
förlust än vad som anges ovan.

9. Kostnad i samband med skadeärende
Se separata villkor
10. Skadereglering
Skada ska anmälas till Caperio Finance AB inom 6 månader från den dag
skadan inträffade. Därefter går rätten till ersättning under denna Allriskoption
förlorad. Om inte fullständig dokumentation i skadan inkommit senast två
månader efter anmälningsfristens utgång upphör rätten till ersättning.
Vid stöld eller inbrott ska detta anmälas till polisen på den ort där det
inträffat. Polisanmälan diarienummer alternativt kopia på polisanmälan ska
lämnas när skada anmäls.
11. Premiebetalning
Kostnaden för Allriskoptionen erläggs i förskott för hela avtalsperioden eller
om Hyres/Leasing avtal tecknats fördelat under avtalsperioden.

6.1 Aktsamhetskrav/säkerhetsföreskrifter
För Allriskoptionen gäller de aktsamhetskrav eller säkerhetsföreskrifter det
svenska företag/den svenska kommunen har i ordinarie företags- eller
kommunförsäkring.
I övrigt gäller även de aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter som finns i
ordinarie hem-/villahemförsäkring.
Vid stöldskada gäller Allriskoptionen om rimliga säkerhetsåtgärder har
vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt
förhållanden i övrigt. Exempelvis får utrustning inte lämnas utan uppsikt på
allmän plats.
För utrustning förvarad i skola eller annan lokal där utbildningsverksamhet
bedrivs gäller att utrustning inte får lämnas liggandes framme utan uppsikt
samt att lokal innehållande utrustning ingående i Allriskoption måste hållas
låst under
obevakad tid, även under kortare raster då lokalen disponeras men lämnas
obevakad.
I övrigt ska egendomen ingående i Allriskoptionen hanteras med normal
aktsamhet. Med normal aktsamhet menas att egendomen ska hanteras så att
skada så långt som möjligt kan undvikas. T.ex. ska utrustningen vara så
skyddad som möjligt vid transport.
Om aktsamhetskraven och säkerhetsföreskrifterna inte följts kan ersättning
komma att nedsättas eller helt utebli (ersättning nedsätts till noll).
7. Undantag
Allriskoptionen gäller inte för skada på egendom

Som kan ersättas av annan försäkring.

Som kan ersättas enligt produkt-, leverantörsgaranti,
reklamationsåtagande, garantivillkor eller omfattas av säljarens
felansvar enligt Konsumentköplagen.

Som beror på bristfälligheter i konstruktion, material.

Som består i eller är en följd av slitage, korrosion, förbrukning,
åldersförändring, försummat underhåll eller beläggning.
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