
Ingen 
uventede 
kostnader  

DLLs Forsikring for leid  
utstyr
Alt for ofte skjer det som ikke bør skje i en 
bedrift.  Brann, innbrudd, tyveri, vann- og 
lynskader kan forårsake omfattende skader 
og økonomiske problemer. For å minske 
konsekvensene tilbyr DLL gunstige  
forsikringer med flere fordeler for deg som 
kunde.

Økonomisk
Vi erstatter utstyret med tilsvarende teknisk 
ytelse – egenandelen er lav, og det skjer ingen 
nedskriving av utstyrets verdi. Egenandelens 
beløp står i våre forsikringsvilkår, i gjeldende 
kontrakt. Forsikringen gjelder alltid fortrinnsvis, 
og bedriftens øvrige forsikringer blir ikke 
belastet.

Enkelt
I motsetning til bedriftens egen forsikring 
dekker DLLs Forsikring alt av leid/leaset utstyr. 
I første omgang dekker forsikringen reparasjon 
av skadet utstyr hos din leverandør der du 
allerede har en kontakt. Om dette ikke lar seg  
gjøre blir utstyret erstattet med likeverdig

• Lav egenandel
• Ingen verdireduksjon
• Ingen premieøkning ved skade

utstyr eller restverdi på avtalen. For å vite 
hvilket alternativ som gjelder på en spesifikk 
forsikring, henviser vi bedriften til 
forsikringsvilkår ved inngåelse av avtale. 
Skademelding gjør du online på dllgroup.com 
under Kontakt oss - Kundeservice, og du får 
raske svar. 

Trygt
Forsikringen trer i kraft så snart bedriften har 
mottatt utstyret, og den gjelder i hele 
avtaleperioden. Forsikringen omfatter skade 
på eller tap av forsikret utstyr gjennom 
plutselig og uventet ytre hendelse. Eksempler 
på skade kan være lynnedslag, innbrudd, tyveri, 
hærverk, brann- og vannskader. Med DLLs 
forsikringsløsninger slipper bedriften å bli 
rammet av uventede kostnader. 

På neste side kan du se eksempler på 
erstatning fra DLLs Forsikring. 

Kontakt oss
 
DLL (De Lage Landen Finans NUF)
Lysaker Torg 25
1325 Lysaker

Kundesenter 
Telefon 67 18 70 00
E-post kundesenter@dllgroup.com
www.dllgroup.com



Eksempel på erstatning fra DLLs Forsikring

Du leier utstyr med DLLs Forsikring. Skaden skjer og du kontakter din leverandør av utstyret som 
besiktiger skaden. Er det en garanti- eller servicesak, løses den i henhold til gjeldende garantiregler, eller 
etter en eventuell serviceavtale. Er det en forsikringssak lager du en skademelding, og leverandøren 
reparerer utstyret. Om dette ikke lar seg gjøre blir utstyret erstattet med likeverdig utstyr eller restverdi 
på avtalen. 

DLLs forsikring UTEN 
verdireduksjon:

Nåverdi år 3:                    75 000 NOK
Egenandel:                      - 1 000 NOK    

Total erstatning:     * 74 000 NOK 
*) Utstyret repareres eller  
erstattes med tilsvarende utstyr.

Bedriftforsikring med 
verdireduksjon:

Nåverdi år 3:                                 0 NOK
Egenandel:                   - 23 250 NOK

Total erstatning:                      0 NOK

Skadehendelse år 3

12 3624

-25 tkr

-25 tkr

-25 tkr


