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2. Egendomsförsäkring
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring SF20 avsnitt 2 Egendomsförsäkring, gäller för cisternförsäkringen följande.

2.6 Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar egendom som anges i försäkringsbrevet och som ägs eller disponeras av försäkringstagaren.

Till cistern räknas även därtill hörande rörledning, pumpanordning och mätare.

2.7 Försäkringsform och försäkringsbelopp

Genom detta särksilda villkor utökas försäkringen att gälla för skada på cistern och/eller innehåll i cistern. 

Detta villkor gäller som tillägg till Allmänna villkor Företag SF01 och villkor Företagsförsäkring SF20.

2.7.1 Försäkringsform

Förstariskförsäkring* tillämpas för försäkrad egendom.

2.7.2 Försäkringsbelopp

Försäkringen gäller med försäkringsbelopp som anges i för-
säkringsbrevet.
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2.8 Försäkrade skadehändelser
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring SF20 avsnitt 2.8 Försäkrade skadehändelser, gäller följande.

2.8.8 Cistern- och oljeskadeförsäkring

2.8.8.1 Cisternskada

När cistern är försäkrad gäller försäkringen för plötslig och 
oförutsedd fysisk skada på cistern.
När innehåll i cistern är försäkrad gäller försäkringen för skada 
genom plötslig och oförutsedd förlust, förstöring eller förore-
ning av den vätska, som rinner ut från eller finns i cisternen.
Plötslig innebär att den händelse som utlöst skadan haft ett 
förhållandevis snabbt förlopp. Att händelsen varit oförutsedd 
innebär att den ska ha inträffat oväntat och att den normalt 
inte gått att förutse och därigenom förhindra. Som plötslig 
och oförutsedd skada anses inte skada som består i gradvis 
uppkommen förändring exempelvis förslitning, förbrukning, 
korrosion, kavitation, beläggning eller avsättning.

Undantag
Försäkringen gäller inte för
• skada genom långsamt utträngande vätska (diffusion),
• skada genom stöld (se dock avsnitt 2.8.8.1.1 Stöld och 

skadegörelse),
• genom svinn
• skada på innehåll vid hantering eller genom blandning 

med annat ämne eller annan vätska. Dock ersätts sådan 
skada när den orsakats av ersättningsbar skada på cistern.

2.8.8.1.1 Stöld och skadegörelse (särskilt 
avtal)

När det anges i försäkringsbrevet att cisternförsäkringen även 
omfattar stöld och skadegörelse, gäller följande. Försäkringen 
gäller för skada genom stöld och skadegörelse på försäkrad 
egendom.

Undantag
Försäkringen gäller inte för
• skadegörelse på sedel- eller annan betalningsautomat 

eller
• stöld av pengar i automat.

Särskilda säkerhetsföreskrifter
Utöver bestämmelserna i allmänna villkoren avsnitt 2.9 Säker-
hetsföreskrifter gäller följande särskilda säkerhetsföreskrifter.
Påfyllnings- och tappningsanordningar samt andra öppningar 
ska vara försedda med betryggande låsanordningar.
Samtliga lås ska vara låsta och nyckel eller kod ska inte läm-
nas kvar i lås eller förvaras i anslutning till cisternen.

2.11 Skadevärdering

Vid skada på försäkringstagarens egendom tillämpas de vär-
derings- och ersättningsregler som i övrigt gäller för respekti-
ve slag av försäkrad egendom.


