Forsikringsvilkår
STANDARDVILKÅR for filmutstyr og annet teknisk utstyr forsikret gjennom
HMKFILMS AS.
1. Forsikring
1.1. Utleier har tegnet forsikring som dekker skader på eller tap av utstyr i
leieperioden. Forsikringen gjelder bare for utleid utstyr som befinner seg i
Norden.
1.2. Dersom utstyret skal benyttes utenfor Norden plikter leietaker å opplyse
utleier om dette. Forsikringer som skal dekke leietakers bruk av utstyr
utenfor Norden må tegnes særskilt og besørges av utleier for leietakers
regning
2. Unntak i forsikringen
2.1. Forsikringen dekker ikke tap og skade som skyldes:
2.1.1. Slitasje og gradvis forringelse.
2.1.2. Mekaniske og elektriske forstyrrelser og kortslutning.
2.1.3. Brekkasje på rør og pærer.
2.1.4. Overoppheting av filmapparat.
2.1.5. Feil behandling av det forsikrede utstyr.
2.1.6. Riper på linser og skjermer.
2.1.7. Bruk av de forsikrede gjenstander under vann.
3. Egenandel
3.1. Leietaker plikter å betale egenandel for skader som oppstår i leieperioden
med opptil kr.25.000 per skadetilfelle.
3.2. Dersom skadens omfang og erstatningssum er under egenandelsbeløp i
punkt 3.1 kan leietaker velge å dekke opp erstatning/reparasjon.
3.3. Dersom skaden skyldes brudd på sikkerhetsforskriftene (se punkt 2 & 4)
hvor retten til erstatning gjennom forsikring bortfaller, plikter leietaker å
betale det totale gjenanskaffelse beløp.

4. SIKKERHETSFORSKRIFTER
4.1. Forsikringen er overtatt på betingelse av at fastsatte sikkerhetsforskrifter
til enhver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde
sikkerhetsforskriftene eller påse at de blir overholdt, kan retten til
erstatning helt eller delvis falle bort.
4.2. Forsikringstaker skal sørge for at alt nødvendig blir gjort for å holde de
forsikrede gjenstander i forskriftsmessig stand og påse at de
bruksanvisninger og forskrifter som foreligger, blir fulgt.
4.3. Hvis bil benyttes, skal denne være låst med aktivert tyverialarm.
4.4. Hvis de forsikrede gjenstander ikke tas ut av bilen om natten (se videre
punkt 4.5), skal bilen stå i avlåst garasje.
4.5. Natten betegnes som tiden fra man setter fra seg bilen om kvelden til
man tar den i bruk neste dag, i alle fall mellom kl.00.00 og kl.06.00

4.6. Når de forsikrede gjenstander ikke er i bruk og etterlates i rom i bygning,
skal dette være låst.

