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Udlejning- Forsikringsoplysninger II 

Forsikringer I eller II  

 

Der findes to forskellige måder at håndtere forsikringer af 

udlejningsmaskiner i NAV. I denne vejledning beskrives anvendelse, hvis 

forsikringen skal være afhængig af den enkelte leje eller leasingaftale - 

f.eks. om lejer selv står for forsikring, forsikringsbeløb, selvrisiko m.m. 

Hvis forsikringen er maskinafhængig, og skal bruges til at danne et 

overblik over den samlede forsikringssum på maskiner fordelt på policer 

evt. til afstemning af forsikringspolicer fra forsikringsselskabet, er det 

funktionaliteten omkring forsikringer, der er beskrevet i vejledningen 

Udlejning – Forsikringsoplysninger I. 

Gældende for begge typer er, at det er valgfrit for anvendelse af 

udlejningsmodulet, om man ønsker at anvende funktionaliteten omkring 

forsikringer. 

Forsikringsopkrævningsmetoder 

 Maskinudlejer forsikrer maskinen og forsikringen opkræves af lejer 

separat. 

 Maskinudlejer forsikrer maskinen men forsikringen er indeholdt i 

lejen. 

 Lejer forsikrer selv 

Opsætning af stamkartoteker 

Under Afdelinger/Udlejning/Opsætning skal der oprettes stamkartoteker 

for Forsikringsselskaber og Forsikring opkrævningsmetoder. Dette bør 

være en enkelt medarbejder, der har til ansvar at oprette og vedligeholde 

data, så det forbliver overskueligt og retvisende for de øvrige brugere. 

 Udlejning forsikringsselskaber: Her oprettes de 

forsikringsselskaber, der skal være tilgængelige som 

valgmuligheder på en salgsordre. På båndet Handlinger kan man 

oprette tilhørende policer. Disse kan tilknyttes et kundenr.  
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Hvis policen er tilknyttet et kundenr, kan man indefra debitorkortet 

får en oversigt over kundens tilknyttede policer. 

 

 

 

 

 

 

 Udlejning forsikring opkrævningsmetoder: Her opretter man de 

forskellige opkrævningsmetoder, der skal kunne indsættes på 

salgsordren. 
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Anvendelse af forsikring på udlejningsordren   

Under Afdelinger/Udlejning/Ordrebehandling/Udlejningsordrer kan 

oplysninger omkring forsikring for den enkelte ordre indtastes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forsikringsselskab: Udfyldes ved hjælp af opslag med et af de 

oprettede selskaber. 

 Forsikringspolicenummer: Her kan enten indtastes et policenr. 

eller vælges/oprettes et i underkartoteket. 

 Forsikring opkrævningsmetode: Her vælges en af de oprettede 

opkrævningsmetoder. 

 Selvrisiko: Her indtastes en evt. aftalt selvrisiko. 

OBS: der er ingen funktionalitet bag de ovenstående felter – de kan 

udelukkende bruges til udtræk. Beløbene, der skal opkræves af 

kunden, skal indsættes på ordren - Linjer – Linje – 

Udlejningsordreafregningslinjer 

Udskrift af forsikringsoplysninger 
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Der er ingen rapporter i NAV, hvor man kan udskrive de indtastede 
forsikringsoplysningerne. Skal data udtrækkes, skal det gøres via eksternt 
rapporteringsværktøj - f.eks. JetReport. 


