Cisternförsäkring
K 750:2
Särskilt villkor Gäller från 2018-07-01
Med tillämpning av allmänna villkor för egendomsförsäkring samt i försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt, gäller följande
ändringar och tillägg.
Försäkringen omfattar de moment som finns angivna i försäkringsbrevet.

3.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Sverige.

6.

Försäkrad egendom och försäkringsbelopp
6.1

Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar i försäkringsbrevet angiven cistern med innehåll.
Anmärkning
Till cistern räknas även från denna gående rörledning till och med närmast cisternen befintlig ventil.

7.

Försäkringens omfattning
7.1

Cistern

Försäkringen omfattar
 Brandförsäkring enligt punkt 7.1 i allmänt villkor för egendomsförsäkring
 Maskinförsäkring enligt punkt 7.10 i allmänt villkor för egendomsförsäkring.

7.2

Innehåll i cistern

Försäkringen omfattar brandförsäkring enligt punkt 7.1 i allmänt villkor för egendomsförsäkring samt plötslig och
oförutsedd förlust, förstöring eller förorening av vätska som rinner ut från cisternen.

8.

Undantag

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 7.1 ovan
 skada som uppstår på andra föremål än den försäkrade cisternen med innehåll
 destruktion av utrunnen vätska.

23. Självrisk
Vid varje skadetillfälle dras från beräknad skadekostnad ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. Självrisken anges i
försäkringsbrevet.
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38. Säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska utöver säkerhetsföreskrifterna i Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 38 iaktta nedan angivna
föreskrifter.

38.12 Säkerhetsföreskrifter
Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift avvikelse från huvudregeln
Har den försäkrade försummat att följa säkerhetsföreskrift görs avdrag med 20 % av den sammanlagda ersättning
som annars skulle ha betalats från försäkringen, dock med lägst ett och högst 10 prisbasbelopp.

38.12.1 Cistern
För cistern som innehåller brännbar, explosiv eller frätande vätska ska i författning eller av myndighet
meddelade föreskrifter iakttas. Dessa föreskrifter återfinns bland annat i
 Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2016:2, AFS 2017:3)
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s/Sprängämnesinspektionens föreskrifter
MSBFS 2014:5.
 Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2003:24 med tillhörande ändringar.

38.12.1.1 Avstånd till uppvärmningsanordning
Utan Modernas medgivande får inte uppvärmningsanordning för olja, eldstad eller bar eld i någon form
finnas närmare än 15 meter från cistern för brännbar vätska.

38.12.1.2 Påfyllning och tappning
Vid påfyllning eller tappning dock minst en gång om året ska vätskekvantiteten i cistern, som rymmer
mer än 50 kubikmeter mätas och journalföras såväl före som efter påfyllningen respektive tappningen.
Journalen ska vid skada eller då Moderna så begär uppvisas för Moderna. Denna bestämmelse avser inte
kontinuerlig tappning. Vid sådan tappning ska kontroll av normalt läckage och svinn ske genom annan
lämplig åtgärd.

38.12.1.3 Jordning och åskledare
Cistern för brännbar vätska ska vara elektriskt jordad. Cistern som inte är av plåt ska dessutom vara
försedd med åskledare.

38.12.1.4 Uppvärmning
Uppvärms i cistern befintlig brännbar vätska på annat sätt än genom varmvatten eller mättad ånga med
högst 0,8 MPa övertryck, ska anordningen vara utförd enligt MSBFS 2014:5.

38.12.1.5 Över- och undertryck
Cistern ska vara så utförd eller försedd med sådana anordningar att fara för bristning av cistern genom
övertryck eller vakuum undanröjs.

Definitioner-Förklaringar
Olja
Med olja förstås enligt detta villkor, utöver vad som enligt tekniskt språkbruk därmed avses, även brandfarlig vätska enligt
förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.
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