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1. Generelt
1.1. Disse særskilte kontraktsvilkår (de
”Særskilte Vilkår”) gjelder for avtale
mellom Loomis og Kunden ved leie av
Safepoint. Disse Særskilte Vilkår erstatter
tidligere versjoner av Loomis’ særskilte
vilkår for Safepoint.
1.2. Definisjoner som anvendes i Avtalen
for øvrig kommer til anvendelse også for
disse Særskilte Vilkår.
1.3. Definisjoner:
1.3.1. «Deponering»
Kundens deponering av sedler og/eller
mynt i et deponeringsskap, i henhold til de
til enhver tid gjeldende instruksjoner for
tjenesten.
1.3.2. «Deponeringsskap»
Et deponeringsskap der sedler og/eller
mynt deponeres. Deponeringsskapet
registrerer og kontrollerer verdien og
utsteder kvittering på deponert beløp.
Deponeringsskapet består av et
deponeringssafe, innmatingsmodul,
printer, dataenhet og UPS (strømkilde).
1.3.3. «Nattsafepose»
En forseglet forpakning med innhold
godkjent i henhold til Loomis til enhver tid
gjeldende instruksjoner.

1.3.4. «Safepoint»
Safepoint er en helhetlig tjeneste som
inkluderer en online deponeringsenhet,
transport og telling av kundens
deponeringer / oppgjør, forsikring og
rapportering av deponerte beløp.
1.3.5. «Overføring»
Verdi, tilsvarende Deponert beløp / verdi
som overføres til kundens konto til avtalt
tid.
2. Montering
2.1. Med denne avtale godkjenner Kunden
at Loomis disponerer et areal av Kundens
lokaler for plassering og installasjon av
deponeringsskapet.
2.2. Kunden skal, før installasjon av
deponeringsskapet, forberede rommet /
arealet for installasjon og avse tid for
gjennomføring av installasjon i henhold til
avtale med Loomis representant.
2.3. Deponeringsskapet må boltes fast i
betong eller tilsvarende gulv med
ekspanderende bolter. Kunden må påvise
eksakt sted hvor deponeringsskapet skal
stå, se punkt 3.12 som beskriver krav til
stedet. På stedet hvor
deponeringsenheten skal stå må det
verken være varmekabler eller vannrør o.l.
Skader i forbindelse med fastbolting som
skyldes manglende, eller feil informasjon,
erstattes ikke. Hvis fastbolting er umulig på
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grunn av gulvets beskaffenhet eller kunden
ikke ønsker fastbolting vil Loomis ikke ha
ansvar og/eller risiko for verdiene som
deponeres i deponeringsenheten.
2.4. Om punktene 2.1, 2.2 og 2.3 ikke er
oppfylt ved planlagt installasjonstidspunkt
har Loomis rett til å avbryte installasjonen
og belaste Kunden for nedlagt arbeids- og
reisetid i henhold til Loomis til enhver tid
gjeldende priser.
2.5. Kunden tillater at Loomis får tilgang til
Kundens internett nettverk og
strømtilførsel og er ansvarlig for at
nettverkstilknytning og strømuttak er i
umiddelbar nærhet til
deponeringsenhetens plassering.
2.6. Kunden er ansvarlig for at internetttilkoblingen til enhver tid er fungerende.
2.7. Kunden tillater at Loomis til enhver tid
kan innhente informasjon fra
deponeringsskapet i det omfang som er
nødvendig for at Loomis skal kunne levere
tjenesten i henhold til avtale.
3. Leie av Safepoint
3.1. Deponeringsenheten som omfattes av
Avtalen er Loomis’ eiendom.
3.2. Kunden betaler for transport og
montering av Safepoint til Kundens lokaler
ved etablering av Avtalen og for transport
og demontering av deponeringssafe fra

Kundens lokaler til Loomis ved opphør av
Avtalen.
3.3. Loomis er ikke ansvarlig for
tilbakeføring av lokalenes standard eller
lignende, etter demontering av
Safepointen ved opphør av avtalen.
3.4. Kunden deponerer en eller flere
ganger daglig. Etter avsluttet deponering
usteder deponeringsskapet en kvittering.
3.5. Loomis tilgjengelig gjør en oversikt
over deponerte beløp på https//
direct.loomis.com. Oversikten danner
grunnlag for en overføring av deponerte
beløp til Kundens konto.
3.6. På det tidspunkt deponeringsskapet
registrerer deponerte sedler og mynt
overtar Loomis eierskapet og
forsikringsansvaret for beløpet. På samme
tid får Loomis en gjeld til Kunden på
samme beløp. Loomis tilbakebetaler
beløpets motverdi til Kundens konto til
avtalt tid.
3.7. Ved eventuelle tekniske feil på
deponeringsskapet som resulterer i en
feilaktig overføring til Kunden skal Loomis
korrigere feil beløp på neste overføring.

!
SÆRSKILTE KONTRAKTSVILKÅR
- SAFEPOINT 2018

3.8. I Oppdragsavtalen fremgår hvilke
valutaer som kan deponeres. Om ikke
annet er særskilt avtalt, er det kun norske
sedler og eventuelt norsk mynt som kan
deponeres.

forhindret av å gjennomføre tjenesten
basert på arbeidsmiljø- og eller
sikkerhetsårsaker, er kunden fortsatt
bundet av avtalen, tross i at ikke alle
tjenester kan leveres av Loomis.

3.9. Eventuell overføring av utenlandsk
valuta omregnes til norske kroner i
henhold til Loomis til enhver tid gjelde
kursliste.

3.14. Service på deponeringsenheten som
skyldes produksjonsfeil eller normal
slitasje ved bruk, dekkes av Loomis.

3.10. Oppgjør / verdier som ikke kan
deponeres i deponeringsenheten skal
pakkes i en nattsafepose og overleveres
Loomis vektere ved ordinær transport og i
henhold til Loomis Særskilte vilkår for
transport.
3.11. Overføring av oppgjør / verdier som
ikke kan deponeres i deponeringsenheten
skjer i henhold til Loomis Særskilte vilkår
for Tellesentral tjenester.
3.12. Ved tømming av deponeringsenhet
som er leid av Loomis, skal hentestedet
være skjermet for innsyn og uten fysisk
tilgang for uvedkommende (for eksempel
gjennom glassflater og lignende svake
punkt) og det skal være et låsbart rom i
forbindelse med tømmingen.
3.13. Om Kunden flytter eller gjennomfører
endringer på rommet / arealet der
deponeringsskapet er plassert, skal
Loomis varsles for vurdering av risikoen
knyttet til endringen. Om risikoen er endret
og endringen resulterer i at Loomis er

4. Verditransport og tellesentral
tjenester
4.1. Tidspunktet for transport av sedler og
mynt bestemmes av Loomis og får, om
ikke annet særskilt avtalt, skje samtlige
kalenderdager i butikkens åpningstid.
4.2. Kunden er ansvarlig for at Loomis
vektere til enhver tid har tilgang til
deponeringsenheten ved ankomst i
butikkens åpningstid.
4.3. Om kunden i henhold til punkt 4.1 og
4.2. skal medvirke ved henting / betjening
av deponeringsenheten, men av ulike
årsaker er forhindret av å delta, vil ikke
henting / betjening av deponeringsenheten
gjennomføres av Loomis. Loomis har da
rett til å belaste kunden for ekstra transport
i henhold til den til enhver tid gjeldende
prisliste.
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4.4. Alle kolli / verdier som hentes hos
kunden blir talt opp på Loomis tellesentral.
Deretter kontrolleres utførte overføringer
mot opptalt beløp. Om det avdekkes
differanser skal Loomis korrigere dette på
neste overføring. Ved sådan korrigering
skal det fremkomme på rapporten som
Loomis tilgjengelig gjør på https//
direct.loomis.com.
5. Risiko og ansvar
5.1. Loomis overtar forsikringsansvaret for
deponerte verdier på det tidspunkt
deponeringsenheten har registrert
deponert beløp.
5.2. Loomis er ikke ansvarlig for verdier
som er deponert som overgår avtalt
maksimal beløp. Avtalt maksimal beløp
skal være beskrevet og fremkomme i
Oppdragsavtalen.
5.3. Dersom ikke kravene til montering og/
eller hentestedet er oppfylt, jfr. punkt 2.3
og 3.12, går risikoen og ansvaret for
innholdet i deponeringsenheten over fra
Kunden til Loomis først når verdiene er låst
ned i Loomis’ transportkoffert.
6. Service og feilansvar
6.1. Ved feil på deponeringsenheten skal
Kunden, uten opphold, varsle Loomis
Kundesenter i kundesenterets åpningstid.
Kundesenterets åpningstider er til enhver
tid opplyst på www.loomis.no.

6.2. Feilretting skjer av Loomis eller
Loomis underleverandør.
6.3. Ved teknisk feil på
deponeringsenheten som medfører at
kunden ikke får deponert sine verdier, skal
Loomis raskest mulig rette feilen.
Forsinkelser i overføringer som følge av
teknisk feil på deponeringsenheten skal
ikke kunne belastes Loomis.
6.4. Dersom det er avtalt i
Oppdragsavtalen skal kunden utføre
enklere første linjes oppgaver i henhold til
den frekvens som er beskrevet og til
instruks for første linjes vedlikehold.
6.5. Så lenge Loomis Safepoint er installert
hos kunden, er kunden ansvarlig for:
6.5.1. Feil som oppstår som følge av
kundens håndtering av deponeringsheten
som avviker fra den til enhver tid gjeldende
instruks.
6.5.2. Feil som oppstår som følge av feil
håndtering og eller manglende varsomhet
av kunden, kundens personell eller av
tredje mann.
6.5.3. Feil som oppstår som følge av
handlinger som ikke kan regnes som
normal slitasje.
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7. Eierskap
7.1. Eierskapet til deponeringsskapet er og
forblir Loomis eiendom gjennom hele
kontraktsperioden. Kunden har ikke rett til:
•
•

•

Flytte på eller utføre noen som helst
endringer på deponeringsskapet;
Overføre, pantsette eller på noen
annen måte misbruke Loomis
eierskap til deponeringsskapet, eller
Innlemme eierskapet med annen
fast eiendom, slik at det betraktes
som et tilbehør til slik eiendom.

