
FÖRNYELSEUNDERLAG 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:       Faktura (helår)           Autogiro (månadsvis)

Önskas fastighetsförsäkring via Visita Försäkringen?           Ja (fyll i så fall även i bilaga, sid 3)             Nej (fyll i sid 1-2)

Verksamhet; uppdatera total omsättning enligt senast kända bokslut.

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   

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.  
       Specialförsäkring för företagets                       
       Konst/Antika föremål mm    
       Jag vill bli kontaktad av Nordic Försäkring för mer försäkringsinformation och övriga frågor.

Övrig information

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:

OBS! Ingår ej i Visita Försäkringen® utan tecknas separat.

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

OBS! Fyll endast i de uppgifter som behöver korrigeras i ert försäkringsbrev.

Mejla detta underlag åter till visita@nordic.se snarast möjligt.

Vid frågor kontakta: Petra Björk Bäckelin, e-post: petra.bjork@nordic.se, tel: 031 - 335 05 83, mobil: 0709 - 38 15 38



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, restauranglo-
kal, 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 inbrotts-
skyddsklass 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    

Automatiskt brandlarm utan vidarekoppling till SOS
eller kommunens räddningstjänst  
 
Sprinkler med vidarekoppling till SOS
eller kommunens räddningstjänst  

Sprinkler utan vidarekoppling till SOS
eller kommunens räddningstjänst 

Fritös                                                                                       Finns                Finns ej                       
Koldioxidhandbrandsläckare                                                  Finns                Finns ej
Fast installerad koldioxid-/punktsprinkler                            Finns                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!

BILAGA nr:           Egendomsförsäkring Visita Försäkringen®  

 Hela anläggn.       Delar av anläggn.     Finns ej

 Hela anläggn.       Delar av anläggn.     Finns ej

 Hela anläggn.       Delar av anläggn.     Finns ej

 Hela anläggn.       Delar av anläggn.     Finns ej

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?

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    

Automatiskt brandlarm utan vidarekoppling till SOS
eller kommunens räddningstjänst  
 
Sprinkler med vidarekoppling till SOS
eller kommunens räddningstjänst  

Sprinkler utan vidarekoppling till SOS
eller kommunens räddningstjänst 

Inbrottsskydd
Inbrottslarm anslutet till larmcentral                                                                                              Finns                Finns ej

            Ja       Nej

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

 Hela anläggn.       Delar av anläggn.     Finns ej

 Hela anläggn.       Delar av anläggn.     Finns ej

 Hela anläggn.       Delar av anläggn.     Finns ej

 Hela anläggn.       Delar av anläggn.     Finns ej

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