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Cistern- och oljeskadeförsäkring T161:2
Gäller från och med 2012-05-01.
Med tillämpning av grundvillkor för Egendomsförsäkring (moment A, B och D nedan) och/eller Ansvarsförsäkring (moment C och D nedan) och i försäkringsbrevet/beviset angivna villkor i övrigt gäller följande
ändringar och tillägg.
Fet stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade på sista sidan i detta villkor eller i Allmänna
Avtalsbestämmelser AA under ”Definitioner”.
Det framgår i försäkringsbrevet/beviset vilka av nedanstående moment som omfattas av försäkringen.

A Cisternförsäkring
6

Vad försäkringen gäller för
6.1 CISTERN
Försäkringen gäller för skada på cistern till följd av brand och maskinskada.
6.2 INNEHÅLL I CISTERN
Försäkringen omfattar skada till följd av brand samt plötslig och oförutsedd förlust, förstöring eller förorening av vätska som rinner ut från cisternen.
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Vad försäkringen inte gäller för
Ersättning lämnas inte för
• skada genom stöld eller svinn
• skada genom långsamt utträngande vätska (diffusion)
• skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion (till exempel rost eller frätning), beläggning,
avsättning eller annan gradvis försämring såsom viktförlust, röta, mögel eller åldrande
• skada på innehåll i cistern vid dess hantering eller lagring genom blandning med annat ämne eller
vätska. Dock ersätts sådan skada om den orsakats av ersättningsbar skada enligt punkt 6.1 ovan
• skada som uppstår på andra föremål än den försäkrade cisternen med innehåll
• destruktion av utrunnen vätska.
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Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar i försäkringsbrevet/beviset angiven cistern med innehåll.
Anmärkning
Till cistern räknas även från denna gående rörledning till och med närmast cisternen befintlig ventil.
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Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet för cistern och/eller innehåll framgår av försäkringsbrevet/beviset.
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B Oljeskadeförsäkring - egen egendom
6

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för skada genom oberäknad utströmning av olja från i försäkringsbrevet/beviset
angiven cistern (även bergrum) med tillhörande rörsystem.
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Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för
• skada på den läckande cisternen med tillhörande rörsystem
• utrunnen olja
• skada som är ersättningsbar genom brandförsäkring eller cisternförsäkring
• skada genom inblandning av olja i annan vätska än yt- eller grundvatten
• skada som en följd av normalt och beräkneligt spill
• skada i följd av trafik med fordon, för vilket trafikskadelagen äger tillämpning.
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Försäkrad egendom
Försäkringen gäller för skada på försäkringstagarens egendom – till vilken även mark, sjö, vattendrag
och vattentäkt räknas.
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Försäkringsbelopp
Försäkringen gäller med i försäkringsbrevet/beviset angivet försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet gäller såsom första risk.

C Oljeskadeförsäkring
- tredje man tillhörig egendom
6

Vad försäkringen gäller för
6.1 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
Inom den i försäkringsbrevet/beviset angivna verksamheten omfattar försäkringen skada genom utströmmande olja från sådan cistern (även bergrum) med tillhörande rörsystem, som ägs eller uteslutande
används av försäkringstagaren och från sådan tankbil eller tankvagn, som disponeras av försäkringstagaren för transport till försäkringstagarens anläggning eller från denna utan mellanlagring.
6.2 ÅTAGANDE
Försäkringsgivaren åtar sig att för den försäkrade betala skada på tredje man tillhörig egendom samt av
denne därigenom åsamkad förmögenhetsförlust om rättsligt relevant orsakssamband föreligger mellan
utströmningen och skadan (adekvat kausalitet). Försäkringen gäller även för förorening av sjö, vattendrag
och vattentäkt.

7

Vad försäkringen inte gäller för
7.1 SPILL
Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av normalt och beräkneligt spill.
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7.2 TRAFIK MED MERA
Försäkringen gäller inte för skada i den mån ersättning ska betalas
• enligt järnvägstrafiklagen (1985:192) eller
• i följd av trafik med luftfartyg, eller fordon för vilket trafikskadelagen (1975:1410) äger tillämpning.
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9

Försäkringsbelopp - högsta ersättning
Försäkringsbeloppet, som anges i försäkringsbrevet/ beviset, utgör högsta ersättning som försäkringsgivaren sammanlagt betalar för sakskada och därav föranledd förmögenhetsförlust vid varje skadetillfälle.
Försäkringsbeloppet ingår i det totala försäkringsbeloppet för Ansvarsförsäkring som anges i försäkringsbrevet/beviset.

D Gemensamma bestämmelser för
cistern- och oljeskada
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Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Sverige.
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Självrisk
Vid varje skadetillfälle dras från beräknad skadekostnad ett belopp som utgör den försäkrades självrisk.
Självrisken anges i försäkringsbrevet/beviset.
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Säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska iaktta de säkerhetsföreskrifter som anges Grundvillkor för Egendomsförsäkring, punkt
11.9.
11.20 PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE
Regler för påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter framgår av Grundvillkor för Egendomsförsäkring, punkt 11.20.

Definitioner
OLJA
Med olja förstås enligt detta villkor, utöver vad som enligt tekniskt språkbruk därmed avses, även brandfarlig vätska enligt förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.
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