Kund

Inga
oväntade
kostnader
See what counts.

DLLs försäkring täcker all hyrd
utrustning
Allt för ofta händer det som inte får hända ett företag.
Brand, inbrott, stöld, vatten- och 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 3000 kr
• Ingen värdeminskning
• Ingen premiehöjning vid skada
• Allrisk
Ekonomiskt
Vi ersätter utrustningen till likvärdig teknisk prestanda
– självrisken är låg och ingen nedskrivning av utrustningens
värde sker. Detta gör att risken för obehagliga överraskningar
minimeras. Försäkringen gäller alltid i första hand och företagsförsäkringen belastas inte.
Enkelt
Försäkringen täcker all hyrd/leasad utrustning. Försäkringarna
baseras på samma lösning, vilket gör skadehanteringen både
snabb och enkel. Ni erhåller tydliga försäkringsrutiner, vilket
underlättar om skadan är framme. Har ni valt Asset Center kan
ni dessutom göra alla försäkringsärenden direkt via Internet.
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,
vatten och åska. Med DLLs försäkringslösningar slipper
företaget att drabbas av oväntade kostnader.

DLL delivers original, integrated
financial solutions that cover the
whole distribution chain of the asset
life cycle (like leasing, administration,
risk and asset management) next to
car leasing, consumer finance and
factoring. More than 5,500 members
are supporting our partners in 36
countries throughout the world. DLL is
a fully owned subsidiary of Rabobank
Group. www.dllgroup.com

Exempel på förmånlig försäkring
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DLLs försäkring UTAN
värdeminskning:

Blixten slår ned år 4

tkr
-25

Nuvärde år 4:
Självrisk:
tkr

125 000 kr
- 3 000 kr

Total ersättning: *122 000 kr
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*) Utrustningen repareras eller
ersätts med likvärdig utrustning.

tkr
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tkr

Företagsförsäkring med
värdeminskning:
12

24

36

48

60

Nuvärde år 4:
Självrisk:
Total ersättning:

Du hyr utrustning med De Lage Landens 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.

Snabbt, enkelt och tryggt
– en kontakt!

25 000 kr
- 21 400 kr
3 600 kr

