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Oljeskadeförsäkring
Avseende 3:e man tillhörig egendom



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

3        Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller endast inom Sverige.

11       Vad försäkringen gäller för

11.1      Försäkringens omfattning     Inom den i försäkringsbrevet angivna verksamheten omfattar försäkringen
skada genom utströmmande olja från sådan cistern (även bergrum) med till-
hörande
rörsystem, som ägs eller uteslutande används av försäkrings tagaren
och från sådan tankbil eller tankvagn, som disponeras av försäkrings tagaren för
transport till försäkringstagarens anläggning eller från denna utan mellan-lagring.

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

11.2      Åtagande                              Moderna Försäkringar åtar sig att för den försäkrade betala skada på tredje
man tillhörig egendom samt denne därigenom åsamkad förmögenhetsförlust
om rättsligt relevant orsakssamband föreligger mellan utströmningen och
skadan (adekvat kausalitet).

  
12 Vad försäkringen inte gäller för

12.11    Spill                                      Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av normalt och beräkneligt
spill.



12.12    Krig m m                               Försäkringen gäller inte för skada, vars uppkomst eller omfattning direkt eller 
indirekt orsakats av eller står i samband med dammgenombrott, jord bävning, 
vulkaniskt utbrott, krig, invasion, fiendes åtgärd, krigsliknande operationer vare sig 
krig förklarats eller inte, inbördeskrig, myteri, revolu tion, uppror, upplopp, 
terrorism, sabotage eller åtgärd av makthavare som obehörigen tillvällt sig 
makten.

12.13    Trafik m m                            Försäkringen gäller inte för skada i den mån ersättning härför skall utgå

• enligt lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift eller

• i följd av trafik med luftfartyg eller fordon, för vilket trafikskadelagen äger 
tillämpning.

22      Försäkringsbelopp. Högsta ersättning
Moderna Försäkringars ersättningsskyldighet vid varje skadetillfälle är sammanlagt 
för sak skada och därav föranledd förmögenhetsförlust begränsad till 15 basbelopp, 
om inte annat anges i försäkringsbrevet.

Detta begränsade försäkringsbelopp ingår i det totala försäkringsbeloppet för 
Ansvarsförsäkringen som 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 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.

IV 3    Säkerhetsföreskrifter och påföljd vid åsidosättande

              Myndighetskrav                 I lag och författning eller av offentlig myndighet meddelad föreskrift ägnad att 
förebygga eller begränsa skada genom utströmmande olja skall anses som in tagen 
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 ovannämnda säkerhetsföreskrifter, är Moderna Försäkringars 
ersättningsskyldig -

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


