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Præcisering november 2015
Vi får af og til henvendelser fra forældre, der er usikre på forsikringsforholdene vedrørende de udleverede
pd’er. Vi har derfor bedt om en præcisering fra it-afdelingen.
Generelt kan man sige, at man skal have handlet uagtsomt, før man selv skal erstatte skader.
Vi har redigeret lidt i skrivelsen:
”-Kommunen har en forsikringsordning som dækker hvis PD'en bliver stjålet, både i skolen og i hjemmet.
Det er en fejl i udlånsdokumentet, at der står at det er forældrenes forsikring der skal dække ved tyveri,- det
er det ikke.
Det er kun ved sager hvor eleven har været "uforsigtig" og eks. ladet sin PD ligge ude på trampolinen i
haven og den så bliver stjålet, at forældrenes egen forsikring evt. kan komme i spil.”
I samme forbindelse bad vi kommunens risikostyringskonsulent, John Jørgensen, belyse hele
udlåns/ansvar/forsikrings problematikken.
Vi fik følgende tilbagemelding:
Nordfyns Kommune har forsikringsdækning for brand, vand og indbrudstyveri
Nordfyns Kommunes forsikringsdækning omfatter skade der i hovedtræk kan beskrives således:

Devices er dækket ved indbrudstyveri. Det vil sige, at hvis skolens device eksempelvis bortkommer i forbindelse
med indbrud hjemme hos eleven, er der forsikringsdækning.

Devices er dækket ved brand- og vandskader, når devices befinder sig i bygning. Det vil sige, at hvis skolens
device bliver skadet i forbindelse med brand i elevens hjem, er der forsikringsdækning
Elevens erstatningsansvar
Eleven kan blive erstatningsansvarlig for skade på devices- herunder ved tyveri – efter dansk rets almindelige erstatningsregel.
Det vil sige, at hvis eleven er skyld i en skade på skolens pd, og der ikke er en forsikring der dækker, kan erstatningskravet havne hos
eleven.
Det er værd at bemærke, at selv om eleven er erstatningsansvarlig, er der ikke nødvendigvis dækning fra elevens/forældrenes indbo/ansvarsforsikring.
Hvis en elev for eksempel får stjålet skolens pd i toget, må han eller hun erstatte den.
Der er ikke tale om indbrud, og der er derfor ikke forsikringsdækning fra kommunens forsikring.
Eleven har handlet uagtsomt, idet der er en kendt risiko for, at en pd kan blive stjålet i toget, hvis der ikke holdes godt øje med den.
Eleven kan derfor gøres erstatningsansvarlig for tyveri af pd’en.
Hvis eleven har haft pd’en udleveret i mere end 1 måned, er der sandsynligvis ikke dækning fra elevens/forældrenes indbo/ansvarsforsikring.
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