FÖRKÖPSINFORMATION Visita Försäkringen®
Egendomsförsäkring
Egendomsförsäkring omfattar Första Risk-försäkring i händelse av brand-,
inbrott-, och vattenskador för maskinerier/inventarier samt varor, vilket
innebär att du får ett skydd mot underförsäkring intill det belopp du angivit.
Egendomsförsäkring för skada på hyrd lokal, försäkringsbelopp 500 000 SEK.
Egendom utomhus är försäkrad mot brand, stöld och uppsåtlig skadegörelse. Stöld kräver fastlåsning med godkända låsenheter för ändamålet.
Kunders egendom ingår intill 100 000 SEK. Merkostnader avseende myndighetsbeslut och avseende byggnads särart täcks intill 2 000 000 SEK.
Inbrottsskydd:
För hotell/konferensanläggning samt tillhörande restaurang gäller inbrottsskyddsklass 1. För friliggande restaurang gäller inbrottsskyddsklass 2.
Förvaring av vin/sprit
Vin, sprit och tobak får förvaras fritt i lokal utan krav på separat skyddat
utrymme intill 200 000 SEK. Vin, sprit och tobak till ett värde överstigande
200 000 SEK skall förvaras i särskilt utrymme som uppfyller skyddsklass 3.
Allriskförsäkring
Allriskförsäkring på försäkringsstället avseende maskinerier/inventarier,
varor och kunders egendom ingår för enskilda enheter med nyanskaffningsvärde upp till 3 600 000 SEK om inte annat avtalats.
Pengar & värdehandlingar
Pengar och värdehandlingar samt värdebevis får förvaras fritt i lokal intill
försäkringsbelopp 50 000 SEK. Pengar och värdehandlingar samt värdebevis vid rån, försäkringsbelopp 400 000 SEK.
Datamedia/datainformation
Ritningar, arkivalier, datainformation samt programlicenser, försäkringsbelopp 500 000 SEK.

VD & Styrelseansvarsförsäkring
Försäkringsskydd avseende regler om det personliga ansvaret gäller
ledande befattningshavare och det personliga ansvar som enligt svensk
lagstiftning följer med en position i företagsledande ställning. Försäkringsbelopp 2 000 000 SEK, ingen självrisk.
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Ersätter ekonomisk förlust hos försäkringstagaren som arbetstagare förorsakat genom exempelvis stöld eller förskingring. Försäkringsbelopp
1 000 000 SEK, grundsjälvrisk 0,5 basbelopp.
Cyberförsäkring
Försäkringsskydd som skyddar företaget för återställandekostnader,
driftavbrott samt skadeståndsskyldighet som uppstått i samband med
cyberattack eller dataintrång. Försäkringsbelopp
1 000 000 SEK, grundsjälvrisk 10 000 SEK.
Krisförsäkring/Behandlingskostnad
Ersättning lämnas för samtalsterapi upp till 10 behandlingstillfällen, om du
blivit utsatt för rån, överfall mm. Försäkringen gäller utan självrisk.
Olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring för kunder/gäster samt kollektiv olycksfallsförsäkring
för styrelsemedlemmar och VD som inte omfattas av kollektiva försäkringar
via avtal.
Gästförsäkring
Egendomsförsäkring för kunders/gästers egendom inklusive stöld, under
förutsättning att nedan angivna aktsamhetskrav är uppfyllda. Försäkringen
gäller utan självrisk. Högsta ersättning: 100 000 SEK.
Med kund/gäst avses: hotell-, dagkonferens- och restauranggäster.

Glasförsäkring
		
Skada på glasrutor och skylt oavsett storlek i inredning och i hyrd lokal/
byggnad (ansvar enligt hyreskontrakt). Även skada på försäkrad egendom
ersätts, om denna är en följd av glasskadan. Försäkringen gäller med en
fastställd självrisk på 0,2 basbelopp.

Följande aktsamhetskrav gäller vid stöld:
- att egendomen handhas och förvaras på ett efter omständigheterna tillfredställande sätt så att den inte stjäls, går förlorad eller skadas.
- exempel på detta är att egendomen ej ska lämnas synlig för obehörig och
att den om möjligt ska skyddas genom en lämplig placering i till exempel
separat bagagerum, övervakad garderob, skåp, låda eller liknande.

Index- och investeringsskydd
40 % av försäkringsbeloppet för varor som tillfälligt utökas under försäkringsperioden. 40 % för maskinerier/inventarier/varor och byggnader
under försäkringsperioden.

Utställningsförsäkring
Utställningsförsäkring för annans utställd egendom på försäkringsstället
intill 500 000 SEK och egen egendom på mässa/utställning gäller med
försäkringsbelopp 100 000 SEK.

Kyl- och frysförsäkring
Försäkringen gäller för oförutsedd skada på kyl- och frysvaror pga plötslig
och oförutsedd temperaturförändring i kyl/frys. Försäkringsbelopp är
200 000 SEK samt gäller med en fastställd självrisk på 0,2 basbelopp.

Transporter med egna transportmedel och/eller med extern fraktförare
Plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom som transporteras
inom och till/från egna försäkringsstället med egna transportmedel och/
eller med extern fraktförare. Försäkringsbelopp 500 000 SEK.

Avbrottsförsäkring
Ersätter täckningsbidragsförlust intill max angiven årsomsättning efter
ersättningsbar brand-, inbrott-, vatten- och allriskskada under en ansvarstid
på 24 månader.

Transportskadeavbrott
Vid ersättningsbar egendomsskada på färdig mat under transport lämnas
avbrottsersättning med 3 gånger kostnaden för inköp av råvaror dock max
100 000 SEK.

Epidemiavbrottsförsäkring
		
Ersätter förlust av täckningsbidrag vid epidemi i egen rörelse pga myndighets ingripande. Inkluderar även extrakostnader för sanering och destruktion av varor. Högsta ersättning är 10 000 000 SEK, dock högst den totala
årsomsättningen under en ansvarstid på 12 månader.

Tjänstereseförsäkring
Ger samtliga anställda ett försäkringsskydd för medhavd egendom och
nödvändiga/skäliga kostnader i samband med olycksfall vid resor i tjänsten. I försäkringen ingår även ett avbeställningsskydd, vilket gäller upp till
25 000 SEK per person eller totalt 75 000 SEK för samtliga försäkrade.

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen, inkl produktansvar, gäller för person- och sakskada
intill 10 000 000 SEK, självrisk 0,2 basbelopp. Vid försäljnings- och inköpsresor samt vid konferenser och mässor gäller försäkringen i hela världen.
Avseende skador på gästers tänder vid tugg-/bitskador som inträffar på
angivet försäkringsställe är självrisken 0,1 basbelopp.

Flytande motorfordonsförsäkring för hotell
Försäkring för fordon som ägs av annan än försäkringstagaren och som
denne mottagit för garagering/parkering. Försäkringen gäller då försäkringstagarens personal är vållande till skadan. Försäkringen omfattar trafik- och vagnskadeförsäkring. Grundsjälvrisk, trafik – 0 SEK och vagnskada
– 2 500 SEK.

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada
Försäkring vid ren förmögenhetsskada intill 100 000 SEK.
Grundsjälvrisk 0,2 basbelopp.

Basbeloppet 2020 är 47 300 SEK.
Basbeloppet 2021 är 47 600 SEK.

Rättsskyddsförsäkring
Lämnar ersättning för ombuds- och advokatkostnader intill 10 basbelopp
vid tvistemål samt skattemål. Inkluderar även mål som tas upp i de s k
förvaltningsdomstolarna samt miljöbrott. Försäkringen gäller för tvist med
motpart inom Norden, EU & EES.

Detta är en förenklad och sammanfattad information om försäkringsomfattningen. Fullständig information finns i försäkringsbrevet och i försäkringsvillkoret som du kan beställa hos
Nordic Försäkring via tel: 031-40 53 70
eller e-post: visita@nordic.se.

