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Särskilt villkor

Oljeskada SF215:1

1. Allmänna villkor
Som tillägg till separat villkor – Allmänna villkor Företag SF01 – gäller följande.

1.5 Uppgifter för förnyad försäkring
För beräkning av premie för nytt försäkringsår ska försäkringstagaren lämna uppgift om
• årsomsättning av olja*.

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

2.3 Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller för skada som inträffar på försäkringsställe enligt avsnitt 2.3.1 Försäkringsställe.

2.5 Självrisk
Försäkringen gäller med självrisk som anges i försäkringsbrevet.

2.6 Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar den försäkrades egendom samt tredje man tillhörig egendom. När egendom som tillhör tredje man ska-
das gäller försäkringen även för förmögenhetsskada.
Till försäkrad egendom räknas även mark, grundvatten, vattentäkt, sjö eller annat vattenområde.

2.7 Försäkringsform och försäkringsbelopp
2.7.1 Försäkringsform

Förstariskförsäkring* tillämpas för försäkrad egendom.

2.7.2 Försäkringsbelopp

Försäkringen gäller med försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen för skada genom oförutsedd utströmning av olja från cistern.

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

2.8.8.2 Oljeskada

Försäkringen gäller för skada på försäkrad egendom genom oförutsedd utströmning av olja* från cistern eller tank med tillhö-
rande rörsystem.
Att händelsen varit oförutsedd innebär att den ska ha inträffat oväntat och att den normalt inte gått att förutse och därigenom 
förhindra. Som oförutsedd skada anses inte skada som består i gradvis uppkommen förändring exempelvis förslitning, förbruk-
ning, korrosion, kavitation, beläggning eller avsättning.

Undantag
Försäkringen gäller inte för
• skada på den tank eller cistern från vilken oljan* runnit ut,
• den olja* som runnit ut,
• skada på egen egendom genom inblandning av olja* i annan vätska än yt-, eller grundvatten,
• skada som är en följd av normalt och beräkneligt spill,
• skada som kan ersättas genom brand-, läckage- eller ansvarsförsäkring eller enligt reglerna i trafikskadelagen.

2.11 Skadevärdering
Vid skada på försäkringstagarens egendom tillämpas de värderings- och ersättningsregler som i övrigt gäller för respektive slag 
av försäkrad egendom.
Skada på egendom tillhörig tredje man ska värderas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

6. Definitioner
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring SF20 gäller följande definitioner.

Olja
Med olja avses sådan vätska (organisk förening) som enligt tekniskt språkbruk kallas för olja. Som olja avses även brandfarlig 
vätska enligt förordningen om brandfarliga varor.
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