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Oljeskadeförsäkring 
Avseende egen egendom

Med tillämpning av – i försäkringsbrevet – angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg. 

11       Brandförsäkring
              Tillägg                                    Försäkringen gäller för skada på inom Sverige belägen försäkrad egendom – 

vartill även räknas mark och vattentäkt – genom oberäknad utströmning av 
olja från i försäkringsbrevet angiven cistern (även bergrum) med tillhörande 
rörsystem.

            Anmärkning                       Med olja förstås enligt detta villkor, utöver vad som enligt tekniskt språk bruk 
därmed förstås, även brandfarlig vätska enligt Förordningen om brand farliga 
och explosiva varor.

11.11     Undantag                          Ersättning lämnas inte för

• skada på den läckande cisternen med tillhörande rörsystem

• utrunnen olja

• skada som i princip 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 till lämp-
ning.

22      Ersättningsregler
Moderna Försäkringars ersättningsskyldighet är vid varje skadetillfälle 
begränsad till 
15 basbelopp, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

23      Självrisk
Vid varje skadetillfälle gäller självrisken 1 basbelopp, om inte annat anges i 
försäkringsbrevet.



24      Underförsäkring
Om i försäkringsbrevet angiven årligen omsatt kvantitet av olja understiger den 
verkliga under ett år före skadedagen omsatta kvantiteten och har på grund härav 
erlagts för låg premie, reduceras Moderna Försäkringars ansvarighet till vad som 
svarar mot den avtalade premien.

31      Säkerhetsföreskrifter

            Myndighetskrav                    I lag och författning eller av offentlig myndighet meddelad föreskrift ägnad att 
förebygga eller begränsa skada genom utströmmande olja skall anses som intagen 
i försäkringsbrevet.

            Säkerhetsutrustning              Anläggningen skall för att ett snabbt ingripande vid oljeutströmning skall kunna 
ske, ha tillgång till erforderlig utrustning och utbildad personal.

            Påföljd vid åsidosättande       Åsidosättes ovan nämnda säkerhetsföreskrifter, är Moderna Försäkringars 
ersättnings skyldig -

              av säkerhetsföreskrifter         het begränsad enligt vad som föreskrivs i Allmänna avtalsbestämmelser 3.1 
(AB–DF).


