
Finansiering og 
BetalingsForsikring 

– FleksiBilitet og trygghet



Du kan lease alle drifts- og anleggsmidler som 
kan skilles ut som egen enhet og avskrives. 

Sjekk leasingfordelene før du investerer 
Leasing er et godt alternativ til kassakreditt 
og egenkapital når du skal ha nytt utstyr. Du 
kan oppgradere utstyret oftere, og det gir deg 
bedre konkurransekraft. 

Ta kontakt for et godt tilbud 
Vi tilpasser den gunstigste løsningen for deg 
og din bedrift. 

Se også dnb.no

Vi kan også tilby lånefinansiering av utstyret. 

Ved sykdom eller dødsfall vil ofte lastebilen 
eller anleggsmidlet bli stående stille. De faste 
månedlige låne/leasingutgiftene vil likevel 
påløpe. 

Med betalingsforsikring slipper du 
bekymringer for hvordan du skal klare å betale 
det neste terminbeløpet. Forsikringen dekker 
dette. Du eller din medarbeider får ro til å bli 
frisk og eventuelt finne en erstatter.

Forsikringen knyttes direkte til lånet eller 
Leasingavtalen og premien betales sammen 
med terminbeløpet.

leasing

leasing betyr mindre administrasjon og 
større økonomisk handlefrihet. Du får full 
bruksrett til utstyret, og frigjør tid til å 
konsentrere deg om bedriften din. 

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring gir økonomisk trygghet 
for bedriften din dersom du eller en av 
dine medarbeidere skulle bli sykmeldt 
eller falle fra. 

Fordeler:

 ▪ Inntil 100% finansiering
 ▪ Frigjør likviditet og driftskapital
 ▪ Forenklet økonomistyring
 ▪ enkel budsjettering og regnskapsførsel
 ▪ Forutsigbare kostnader
 ▪ Belaster ikke øvrige pantesikkerheter

Hva Skjer eTTer leaSingperioden? 

 ▪ Utstyret kan leveres tilbake 
 ▪ Fortsatt leie til sterkt redusert pris 
 ▪ Du kan spørre om å få kjøpe gjenstanden 
 ▪ Hvis leverandør har stilt restverdigaranti   

 skal gjenstanden leveres tilbake dit 

Hva dekker ForSikringen?

Sykmelding som følge av sykdom eller ulykke 
etter 30 dagers sammenhengende syke-
fravær dekker forsikringen det månedlige 
terminbeløpet for låne/leasingavtalen med 
inntil 35 000 kroner per måned i 12 måneder.  

dødsfall 
Ved dødsfall utbetaler forsikringen resterende 
terminer inntil 12 månedlige terminbeløp som 
en engangsutbetaling (inntil 420 000 kroner). 

leasing eller lån med betalingsforsikring gir deg 
økonomisk trygghet.



Tlf: 06202 
kundeservice.bedrift@dnb.no
Postboks 1600, Sentrum 
0021 Oslo

Bergen
postboks 7125
5020 Bergen
Besøksadresse:
lars Hillesgt. 30

Bodø
8002 BodØ
Besøksadresse:
Moloveien 16

drammen
postboks 3573
3007 draMMen
Besøksadresse:
Bragernes Torg 11 (4. etg.)

Fredrikstad
postboks 394
1601 FredrikSTad
Besøksadresse:
nygaardsgaten 55

Hamar
postboks 353
2303 HaMar
Besøksadresse:
Strandgt. 41

Haugesund
postboks 23
5501 HaUgeSUnd
Besøksadresse:
Haraldsgate 125

kristiansand
Serviceboks 405
4604 kriSTianSand S
Besøksadresse:
Sjølystveien 3

oslo
postboks 1600 Sentrum
0021 oSlo
Besøksadresse:
dronning eufemias gate 30

porsgrunn
postboks 1013
3905 porSgrUnn
Besøksadresse:
Storgt. 141

Stavanger
postboks 198
4001 STavanger
Besøksadresse:
Håkon vii gate 9

Tromsø
postboks 6146
9291 TroMSØ
Besøksadresse:
nerstranda Senter

Trondheim
7469 TrondHeiM
Besøksadresse:
Munkegt. 22, 3. etg.

Tønsberg
postboks 2187
3103 TØnSBerg
Besøksadresse:
anton jenssens gt. 1

Ålesund
postboks 162
6001 ÅleSUnd
Besøksadresse:
kongensgate 15

Stockholm
10588 Stockholm
Sverige
Besøksadresse:
kungsgatan 18, plan 6
Tlf: + 46 84 73 44 80
Faks: + 46 84 73 44 81
investeringsfinans@dnb.se

gøteborg
lilla Bommen 1, plan 11
411 04 göteborg
Sverige
Tlf: + 46 84 73 44 80
Faks: + 46 31 15 27 87
investeringsfinans@dnb.se

Malmø
ljungmansgatan 12
211 19 Malmø
Sverige
Tlf: + 46 84 73 44 80
Faks: + 46 40 62 70 402
investeringsfinans@dnb.se
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