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Särskilt Villkor Visita 1:3, gäller från och med 2022-11-01 

Villkoret gäller som tillägg, och med hänvisningar till Gjensidiges grundvillkor samt särskilda villkor. 

Med detta särskilda villkor gäller omfattning och belopp enligt nedan angivet per moment då inte annat 

framgår enligt försäkringsbrevet.  

Villkoret gäller för medlemmar i Visita och om det vid förnyelsen visar sig att medlemskapet avslutats 

så kommer försäkring att utfärdas utan detta särskilda villkor och Visitas särskilda omfattning.  

Självrisk 

Försäkringen gäller med en gemensam självrisk för skada som drabbar flera juridiska personer med 

samma ägarintresse även om bolagen inte är medförsäkrade. Den högsta självrisken skall tillämpas. 

För bilansvar/trafikansvar tillämpas alltid separat självrisk.                                                           

Egendomsförsäkring 

Försäkringsform 

All egendom är förstarisk försäkrad intill i försäkringsbrevet angivet belopp. I försäkringsbeloppet för 

maskinerier omfattas lös egendom samt fast egen bekostad inredning enligt definition i villkor GK708. 

Index och investeringsskydd samt tillfällig värdeökning av varulager 

Med ändring av GK708 punkt 7.3 gäller försäkringen för ökning av egendomens försäkringsvärde 

under försäkringsåret till följd av indexhöjning eller investering med  

Byggnad 40% 

Maskinerier/ Inventarier 40 %  

Vid oförutsedd tillfällig värdeökning av varor under högsäsong 40%  

Gemensamt försäkringsbelopp vid flera förvaringsplatser 

I försäkringsbrevet angivna försäkringsbelopp gäller gemensamt för samtliga förvaringsplatser inom en 

fastighet/försäkringsställe för nedan angivna moment. Nedanstående försäkringsbelopp gäller för varje 

förvaringsplats, om annat försäkringsbelopp finns angivet på något moment så gäller detta belopp 

istället för hela försäkringsstället.  

- Transportförsäkring intill 500 000 kr 
- Utställningsförsäkring intill i försäkringsbrevet angivna belopp 
- Gästförsäkring 
- Kyl och frys försäkring intill 200 000 kr 
- Cistern med innehåll intill 500 000 kr 
- Skada på hyrd lokal intill 500 000 kr 
- Egendom utomhus intill 100 000 kr  

 

Fribelopp 

Med ändring av grundvillkor GK708 ingår följande egendom till nedan angivna belopp på samtliga 

försäkringsställen där rörelsen är försäkrad. Självrisken är vald grundsjälvrisk för respektive 

försäkringsställe.  

• Ritningar, arkivalier, datamedia och programlicenser     500 000 kr 
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• Pengar & värdehandlingar och värdebevis i godkänt värdeförvaringsskåp   50 000 kr 

• Pengar & värdehandlingar och värdebevis, fritt i lokal     50 000 kr 

• Pengar & värdehandlingar och värdebevis, vid rån     400 000 kr 

• Kunders/gästers egendom (stöldbegärlig) förvarad i godkänt och låst värdeskåp  100 000 kr 

• Kunders/gästers egendom, dock ej pengar, värdehandlingar/värdebevis   150 000 kr 

• Arbetstagares egendom, dock ej pengar, värdehandlingar/värdebevis  10 000 kr 

• Högsta ersättning för skada på hyrd lokal       500 000 kr 

Byggnad 

Vid försäkring av byggnad omfattas även följande utan angivelse i försäkringsbrevet: 

- Oljeskada för egen egendom enligt särskilt villkor GJK901:2 intill 15 prisbasbelopp. Självrisken 
är densamma som för brandförsäkringen enligt försäkringsbrev.  

- Oljeskada vid skadestånd från tredje man enligt särskilt villkor GJK902:2 intill 15 
prisbasbelopp. Självrisken är densamma som för ansvarsförsäkringen enligt försäkringsbrev. 

- Fastighetsinventarier intill 5 Pbb. Självrisken är densamma som för brandförsäkringen enligt 
försäkringsbrev. 

- Försäkring för värmekulvert ingår enligt villkor GJK 823:2. Självrisken är densamma som för 
brandförsäkringen enligt försäkringsbrev. 

- Merkostnad byggnads särart och merkostnader för myndighetskrav enligt villkor GJK76:2 
samt GJK75:2 gäller med ett gemensamt belopp om 2 MSEK. Självrisk framgår av 
försäkringsbrev. Merkostnadsförsäkringen för myndighetskrav omfattar även sådant krav som 
kan ställas till hyresgäst i lokaler, tex för förvaring av sopkärl, och som av fastighetsägaren på 
grund av verksamhetens art, inte behöver åtgärdas vid en skada.   
 

Fribelopp 

Med ändring av, och tillägg till grundvillkor GK708 ingår följande egendom till nedan angivna belopp 

på samtliga försäkringsställen där byggnader är försäkrade. Självrisken är vald grundsjälvrisk för 

respektive försäkringsställe.  

• Byggnad (uthus, förråd, garage o d) högst 30 kvm      Beloppslöst 

• Trädgård, tomt och markanläggning       250 000 kr 

• Fastighetsinventarier         250 000 kr 

• Ritningar, arkivalier, datainformation      100 000 kr 

• Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i godkänt värdeförvaringsskåp 50 000 (gäller 

ej vid rån) 

• Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i lokal (gäller ej vid rån)   50 000 kr 

• Pengar och värdehandlingar samt värdebevis vid rån.     400 000 kr 

Övrig egendom tillhörande fastigheten intill valt försäkringsbelopp 

• Arbetstagares egendom, dock ej pengar, värdehandlingar och värdebevis   10 000 kr 

• Egendom som transporteras med egna transportmedel     100 000 kr 
 

Överfallsförsäkring  

Överfallsförsäkring ingår enligt villkor GJK910 I övrigt gäller de kortfattade villkoren i 

försäkringsbrevet.  

 

Rättsskyddsförsäkring 

Försäkringen omfattar även tvister i förvaltningsdomstol samt hyrestvister i specialdomstol. 
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