Inga
oväntade
kostnader
See what counts.

DLLs Försäkring för hyrd
utrustning
Allt för ofta händer det som inte får hända
ett företag. Brand, inbrott, stöld, vattenoch åskskador kan ställa till stora problem
och ekonomiska skador. För att mildra
konsekvenserna erbjuder DLL mycket
förmånliga försäkringar, med flera fördelar
för dig som kund.

• Låg självrisk
• Ingen värdeminskning
• Ingen premiehöjning vid skada
Ekonomiskt
Vi ersätter utrustningen till likvärdig teknisk
prestanda – självrisken är låg och ingen nedskrivning av utrustningens värde sker. Nivå på
självrisken hänvisas till försäkringsvillkor vid
tecknande av avtal. Försäkringen gäller alltid i
första hand och företagsförsäkringen belastas
inte.
Enkelt
Till skillnad från företagsförsäkringar täcker
DLLs Försäkring all hyrd/leasad utrustning. I
första hand ersätter försäkringen reparation av
skadad utrustning genom din leverantör där du
redan har en kontakt. Om det inte är möjligt att

reparera utrustningen ersätter försäkringen
med en likvärdig produkt eller restvärdet på
utrustningen. För att veta vilket alternativ som
gäller på en specifik försäkring hänvisar vi dig till
för- säkringsvillkoren vid avtalstecknande.
Skadeanmälan gör du online på dllgroup.com
och du får snabbt svar.
Tryggt
Försäkringen träder i kraft då företaget har
tagit emot utrustningen och gäller under hela
avtalstiden. Försäkringen ersätter den skada
som uppkommer på hårdvara genom yttre
påverkan. Exempel på skador är brand, inbrott,
stöld, skadegörelse, och vatten- och åskskador. Med DLLs försäkringslösning slipper
företaget drabbas av oväntade kostnader.
På nästa sida kan du se exempel på ersättning
från DLLs Försäkring.
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Exempel på ersättning från DLLs Försäkring
DLLs försäkring UTAN
värdeminskning:
Blixten slår ned år 4

-25 tkr

Nuvärde år 4:
Självrisk:

125 000 kr
- 3 000 kr

Total ersättning: *122 000 kr

-25 tkr

*) Utrustningen repareras eller
ersätts med likvärdig utrustning.

-25 tkr
Företagsförsäkring med
värdeminskning:

-25 tkr

Nuvärde år 4:
Självrisk:

-25 tkr

Total ersättning:
12

24

36

48

25 000 kr
- 21 400 kr
3 600 kr

60

Du hyr utrustning med DLLs Försäkring. Skadan inträffar och du kontaktar din leverantör som besiktigar
skadan. Är det ett serviceärende så åtgärdas detta enligt eventuellt serviceavtal och är det ett försäkringsärende gör din leverantör en skadeanmälan och reparerar utrustningen. Om det inte är möjligt att
reparera utrustningen ersätter försäkringen med en likvärdig produkt eller restvärdet på utrustningen.

