OFFERTUNDERLAG Visita Försäkringen®
Datum:

Antal bifogade bilagor:

Visitamedlem/Försäkringstagare (namn samt org. nr):
Medförsäkrade dotterbolag med org. nr:
Fakturaadress:
Aviseringsadress, övrig post:
Kontaktperson:

Telefon:

E-post, fakturor:

E-post, övriga handlingar/info:

Företagets hemsida:

Betalning via:

Önskas fastighetsförsäkring via Visita Försäkringen?

Faktura (helår)

Ja (fyll i så fall även i bilaga, sid 3)

Autogiro (månadsvis)
Nej (fyll i sid 1-2)

Verksamhet. Fördela total omsättning enligt senast kända bokslut, alternativt budget om det är en nystartad verksamhet.
Hotell: _________kr Konferens: _________kr Catering/festvåning: ________kr Annan eventverksamhet: ________kr
SPA-verksamhet inkl. behandlingar: _________kr SPA-verksamhet utan behandlingar: _________kr
Nedan frågor besvaras endast om ni bedriver verksamhet som renodlad restaurang och ej om den bedrivs eller är integrerad med hotell.

Lunchrestaurang/café (öppen till 20.00): ______________kr

Food court galleria eller likn: ____________kr

Kvällsöppen restaurang (öppen till 01.00): _____________kr

Nattklubb (öppen efter 01.00): _____________kr

Övrig verksamhet, specificera: ______________________________________

Omsättning: _____________kr

Har ni under de senaste 5 åren haft några skador som resulterat i att försäkringsersättning har utbetalats?
Ja (bifoga beskrivning över antal skador, typ, orsak, belopp etc.)

Nej

Önskemål om självrisk
0,2 Basbelopp

0,5 Basbelopp

1,0 Basbelopp

Annan högre självrisk:__________________

Önskemål om tilläggsförsäkring utöver Visita Försäkringen® - vänligen kryssa i nedan om ni önskar kontakt/mer info
Sjukavbrott vid arbetsoförmåga
Fordonsförsäkring för företagsägda fordon
Privatsjukvårdsförsäkring
Saneringsavtal skadedjur för fastighet/rörelse.
OBS! Ingår ej i Visita Försäkringen® utan tecknas separat.
Specialförsäkring för företagets
Konst/Antika föremål mm
Jag vill bli kontaktad av Nordic Försäkring för mer försäkringsinformation och övriga frågor.
Nuvarande försäkringsgivare för gällande försäkring

Nuvarande förfallodag för gällande försäkring

Härmed bekräftas att ovan angivna uppgifter är riktiga. Uppgifterna ligger till grund försäkringens utformning och omfattning.
Spara en kopia på detta underlag till försäkring och använd denna för kontroll av utfärdad offert eller försäkring. Fullmakt ges
till Visita – Svensk Besöksnäring samt Nordic Försäkring & Riskhantering AB att företräda oss avseende Visita Försäkringen®.
Härmed bekräftas att eventuell tidigare utställd mäklarfullmakt ej gäller för försäkring som omfattats av denna offert/försäkring.

Organisationsnummer:

Namnteckning/firma:

Namnförtydligande:

Datum:

Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Mölndalsv. 22, 412 63 Göteborg
Tel: 031- 40 53 70, E-post: visita@nordic.se, www.nordic.se

BILAGA nr:

Egendomsförsäkring Visita Försäkringen®

Försäkringsställe 1
Adress: ______________________________ Fast. beteckning: ______________________ Kommun:_______________
Maskinerier/inventarier (nyanskaffningsvärde) inkl. fast bekostad inredning: ____________________________________
Värdet skall även inkludera egendom ni åtagit er att försäkra via hyres- och/eller leasingavtal, såsom ventilations- eller annan maskinell utrustning.

Egendom utomhus, ange totalt värde om det överstiger 100 000 kr: ___________________________________________
Egendom utomhus är försäkrat endast mot brand, stöld och uppsåtlig skadegörelse. Om beloppet understiger 100 000 kr skall värdet istället inkluderas i
beloppet för maskinerier/inventarier.

Pengar och värdehandlingar: _____________________ Varor: ____________ Vin, sprit, tobak: ___________________
Samlingslokal - finns lokal där fler än 150 personer kan vistas samtidigt?

Ja

Nej

T.ex. hörsal, teaterlokal, konsertlokal, biograflokal, museum, slott, kulturbyggnader, församlingslokal, bibliotek, lokal för fritidssysselsättning, restauranglokal, sporthall, badhus, simhall, nattklubb, diskotek.

OBSERVERA:
För hotell/konferensanläggning samt tillhörande restaurang gäller inbrottsskyddsklass 1.
För friliggande restaurang gäller inbrottsskyddsklass 2.
För vin, sprit och tobak till ett värde överstigande 200 000 kr, gäller krav på förvaring i utrymme som uppfyller inbrottsskyddsklass 3.
För pengar och värdehandlingar gäller förvaring i värdeskåp enligt i villkoret angivna beloppsgränser.
Förvaring på annat sätt gäller endast för belopp på upp till 50 000 kr.
Egendom utomhus är försäkrat endast mot brand, stöld och uppsåtlig skadegörelse, understiger det totala beloppet
100 000 kr skall värdet inkluderas i beloppet för maskinerier/inventarier.
Kommunalt vatten fram till tomtgräns

Finns

Finns ej

Byggnadsklass (Bkl)
Byggnadsklass 1. Alla byggnadsdelar (ytterväggar, stomme, tak, mellanbotten) av sten eller betong.
Byggnadsklass 2. Alla ytterväggar av sten, eller betong men där byggnadssättet i övrigt avviker från byggnadsklass 1
ovan och innehåller byggnadsdelar (stomme, tak, mellanbotten) av stål, limträ, plåt, trä eller plast.
Byggnadsklass 3. Träbyggnad
Totala antalet byggnader som verksamheten bedrivs i: ____________ (ange bkl för respektive byggnad om flera används)
Brandskydd, godkänt larm/sprinkler enl krav SBF 110/SBF 120
Automatiskt brandlarm med vidarekoppling till SOS
eller kommunens räddningstjänst

Hela anläggn.

Delar av anläggn.

Finns ej

Automatiskt brandlarm utan vidarekoppling till SOS
eller kommunens räddningstjänst		

Hela anläggn.

Delar av anläggn.

Finns ej

Sprinkler med vidarekoppling till SOS
eller kommunens räddningstjänst		

Hela anläggn.

Delar av anläggn.

Finns ej

Sprinkler utan vidarekoppling till SOS
eller kommunens räddningstjänst

Hela anläggn.

Delar av anläggn.

Finns ej

Fritös
Koldioxidhandbrandsläckare
Fast installerad koldioxid-/punktsprinkler

Finns
Finns
Finns

Finns ej
Finns ej
Finns ej

Inbrottsskydd
Inbrottslarm anslutet till larmcentral

Hela anläggn.

Delar av anläggn.

Finns ej

Om du har fler än ett försäkringsställe ber vi dig fylla i en bilaga per försäkringsställe. TACK!

Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Mölndalsv. 22, 412 63 Göteborg
Tel: 031- 40 53 70, E-post: visita@nordic.se, www.nordic.se

BILAGA nr:

Fastighetsförsäkring Visita Försäkringen®

Fastighet nr:

Momsplikt fastighet?

Ja

Nej

Fastighetsbeteckning:

Kommunalt vatten fram till tomtgräns

Finns

Finns ej

Fastighetsägare, namn och org.nr:
Fastighetens adress:
Byggnadens totala bruttoarea/yta, antal kvm:
Ytan beräknas på följande vis: Yttermått (ytterväggar inräknade) i samtliga plan inklusive källare och vindsplan samt eventuella utbyggnader såsom
inglasade altaner, balkonger, uterum eller liknande.

Byggnadsklass (Bkl)
Byggnadsklass 1. Alla byggnadsdelar (ytterväggar, stomme, tak, mellanbotten) av sten eller betong.
Byggnadsklass 2. Alla ytterväggar av sten, eller betong men där byggnadssättet i övrigt avviker från byggnadsklass 1
ovan och innehåller byggnadsdelar (stomme, tak, mellanbotten) av stål, limträ, plåt, trä eller plast.
Byggnadsklass 3. Träbyggnad
Beskrivning av verksamhet i byggnaden:
Fastighetens ursprungliga byggnadsår:

Fastighetens om- /tillbyggnadsår:

Beskriv vad som är gjort vid om- /tillbyggnationen:

All el utbytt år: _______________ Om el är delvis utbytt, ange i % hur stor andel som är bytt ____________________
All vvs utbytt år: _______________ Om vvs är delvis utbytt, ange i % hur stor andel som är bytt ____________________
Byggnads särart, d.v.s. finns det särskilda utsmyckningar, glas- och/eller snickeridetaljer, kakelugnar, tak-/väggmålningar,
torn, halmtak eller liknanden som behöver tas hänsyn till och som ej framgår av ovan information? Beskriv dessa nedan
samt försök uppskatta ett ungefärligt återanskaffningsvärde alt bifoga värderingsunderlag om sådant finns för egendomen:

Brandskydd, godkänt larm/sprinkler enl krav SBF 110/SBF 120
Automatiskt brandlarm med vidarekoppling till SOS
eller kommunens räddningstjänst

Hela anläggn.

Delar av anläggn.

Finns ej

Automatiskt brandlarm utan vidarekoppling till SOS
eller kommunens räddningstjänst		

Hela anläggn.

Delar av anläggn.

Finns ej

Sprinkler med vidarekoppling till SOS
eller kommunens räddningstjänst		

Hela anläggn.

Delar av anläggn.

Finns ej

Sprinkler utan vidarekoppling till SOS
eller kommunens räddningstjänst

Hela anläggn.

Delar av anläggn.

Finns ej

Inbrottsskydd
Inbrottslarm anslutet till larmcentral

Finns

Finns ej

Om du har fler än en byggnad ber vi dig fylla i en bilaga per byggnad. TACK!

Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Mölndalsv. 22, 412 63 Göteborg
Tel: 031- 40 53 70, E-post: visita@nordic.se, www.nordic.se

FÖRKÖPSINFORMATION Visita Försäkringen®
Egendomsförsäkring
Egendomsförsäkring omfattar Första Risk-försäkring i händelse av brand-,
inbrott-, vatten-, allrisk- och maskinskador 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.

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.

Inbrottsskydd:
För hotell/konferensanläggning samt tillhörande restaurang gäller
inbrottsskyddsklass 1. För restaurangverksamhet i övrigt gäller inbrottsskyddsklass 2.

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.

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.

Förmögenhetsbrottsförsäkring
Ersätter ekonomisk förlust hos försäkringstagaren som arbetstagare förorsakat genom exempelvis stöld eller förskingring. Försäkringsbelopp
1 000 000 SEK, grundsjälvrisk 0,5 basbelopp.

Krisförsäkring/Behandlingskostnad
Ersättning lämnas för samtalsterapi upp till 10 behandlingstillfällen, om du
blivit utsatt för rån, överfall mm. Försäkringen gäller utan självrisk.

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.

Olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring för kunder/gäster samt kollektiv olycksfallsförsäkring
för styrelsemedlemmar och VD som inte omfattas av kollektiva försäkringar
via avtal.

Datamedia/datainformation
Ritningar, arkivalier, datainformation samt programlicenser, försäkringsbelopp 500 000 SEK.

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.
Index- och investeringsskydd
40 % av försäkringsbeloppet för varor som tillfälligt utökas under försäkringsperioden. 40 % för maskinerier/inventarier/varor och byggnader
under försäkringsperioden.
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.
Avbrottsförsäkring
Ersätter täckningsbidragsförlust intill max angiven årsomsättning efter
ersättningsbar brand-, inbrott-, vatten- och allriskskada under en ansvarstid
på 24 månader.
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.
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.
Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada
Försäkring vid ren förmögenhetsskada intill 100 000 SEK.
Grundsjälvrisk 0,2 basbelopp.
Rättsskyddsförsäkring
Lämnar ersättning för ombuds- och advokatkostnader intill 10 basbelopp
vid tvistemål, skattemål samt miljöbrott. Inkluderar även mål som tas upp i
de s k förvaltningsdomstolarna samt hyrestvister i specialdomstol. Försäkringen gäller för tvist med motpart inom Norden, EU & EES.

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.
Utställningsförsäkring
Utställningsförsäkring för annans utställd egendom på försäkringsstället
ingår intill 500 000 SEK om detta skriftligen avtalats, samt egen egendom
på mässa/utställning ingår intill 100 000 SEK.
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.
Transportskadeavbrott
Vid ersättningsbar egendomsskada på färdig mat under transport lämnas
avbrottsersättning med 3 gånger kostnaden för inköp av råvaror dock max
100 000 SEK.
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.
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.
Basbeloppet 2022 är 48 300 SEK.
Basbeloppet 2023 är 52 500 SEK.
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.

