
                     

Typ av byggnad:              Byggnadsår: 

Byggnadsmaterial:   Total yta: 

Är byggnaden isolerad:        Ja           Nej            Finns det brandlarm:         Ja            Nej    

Utförs det några heta arbeten i byggnaden:        Ja           Nej        

Finns det någon annan verksamhet i byggnaden i så fall vilken?

Finns det vatten indraget i byggnaden?

Har det gjorts någon renovering av byggnaden där all el, vatten och avlopp är utbytt?

    

Fullvärde:         Ja          Nej                        Första risk ja vilket belopp
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Uppgifter byggnader   

Postadress: Svenska Sjö AB, Box 266, 185 23 Vaxholm | info@svenskasjo.se | Telefon: 010-490 49 00

Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967.  
Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare.
Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967.  
Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare.
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