
Vakuutusturvapaketti tarjoaa kattavan 
turvan alhaisella omavastuulla ja edul-
lisella vakuutusmaksulla

Onko sinulla kysyttävää vakuutusturvapaketista?  
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Miksi?
Kun vuokraat tai liisaat laitteita ja varusteita, on tärke-
ää, että laitteet ja varusteet on vakuutettu kunnolla. 
Vuokraajan velvollisuutena on varmistaa, että vuokra-
tulla kohteella on riittävä vakuutusturva. Nordic Finan-
cen vakuutusturvapaketti kattaa kaikkein tärkeimmän, 
jotta voit käyttää laitteita ja varusteita rauhallisin mielin 
vuokra-aikana.

• Kattava vakuutus

• Mahdolliset vahingot eivät vaikuta vakuu  
tusmaksuun

• Vakuutusturvapaketin arvo riippuu vuo  
kratusta/liisatusta kohteesta

• Vahinkotapaukset käsitellään nopeasti ja   
tehokkaasti

• Alhainen omavastuu

 Mikä?
Vakuutusturvapaketti kattaa muun muassa:

• Brand

• Tulipalovahingot

• Murtovahingot

• Vesivahingot

• Ukkosvahingot 

• Kone- ja laitevauriot (sisäiset viat), kutenkone-/lai-
terikon takuuajan päättymisen jälkeen

• Omaisuusvahingot (muut äkilliset ja odottamatto-
mat vahingot).

 
Missä?
Vakuutusturvapaketti on voimassa kaikkialla Pohjois-
maissa. Kannettavien laitteiden ja varusteiden, kuten 
videoneuvottelulaitteiden, osalta vakuutusturvapaketti 
on voimassa maailmanlaajuisesti, jos kohteen arvo on 
alle 100 000 Ruotsin kruunua.

Milloin?
Vakuutusturvapaketti on voimassa siitä lähtien, kun 
kohteen vaaranvastuu siirtyy liisaajalle, aina sopimuk-
sen päättymiseen saakka.

Omavastuu
Omavastuut (liisaaja maksaa) ovat seuraavat:

• Vahingon sattuessa kuljetuksen aikana omavastuu 
on 20 % mutta kuitenkin enintään 30 000 Ruotsin 
kruunua.

• 2 000 Ruotsin kruunua sellaisten vahink-jen osal-
ta, joissa kohteen arvo on alle 1 000 000 kruunua.

• 8 000 Ruotsin kruunua sellaisten vahinkojen 
osalta, joissa kohteen arvo on yli 1 000 000 kruunua, 
sekä moottoriajoneuvojen kohdalla.

• Kun on kyse energiatuotteiden, kuten aurinkoken-
nojen, vahingoista, vakuutus ei korvaa vahinkoja, joi-
den arvo on alle 23 000 Ruotsin kruunua eli enintään 
puolet perussummasta.

 
Korvaus
Korvaus maksetaan jälleenhankinta-arvon mukaisesti, 
kun kohteen hankinnasta on kulunut enintään 36 
kuukautta.

Jos kohteen arvo on vahingon sattuessa laskenut jäl-
leenhankinta-arvosta yli puolella sen iän tai kulumisen 
seurauksena tai siksi, ettei se ole enää nykyaikainen, 
vahinko arvioidaan 36 kuukauden jälkeen tavallisesti 
sen markkina-arvon mukaisesti, joka kohteella on 
vahingon sattumisen hetkellä. Muutoin vahinko kor-
vataan jälleenhankinta-arvon dmukaisesti.

Poikkeukset
Vahingot, jotka aiheutuvat esimerkiksi kulumisesta, 
käytöstä, korroosiosta tai päällysteestä/pinnoittees-
ta. Tietokoneiden sekä teknisten toimistolaitteiden ja 
-varusteiden sisäisistä vioista johtuvat vahingot. 

Paketti ei kata kuljetus-, vastuu- eikä keskeytysvahin-
koja. Nämä vahinkotapahtumat tulee vakuuttaa liisaa-
jan omalla vakuutuksella. Vakuutus ei korvaa takuun 
piiriin kuuluvia vahinkoja, vaan niistä on ilmoitettava 
toimittajalle.


