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Cistern- och oljeskadeförsäkring
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering.

A. EGENDOMSFÖRSÄKRING
23. Oljeskadeförsäkring
23.1 Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av olja från försäkrad cistern med
tillhörande rörsystem.
23.2 Försäkrad egendom
Försäkringen gäller för skada på den försäkrades egendom samt på tredje man tillhörig egendom.
Försäkringen gäller även för förmögenhetsförlust som drabbar ägaren av egendom.
Anm
Till egendom räknas även mark, sjö, vattendrag och vattentäkt.
23.3 Undantag
Försäkringen gäller inte för
• skada som är en följd av normalt och beräkneligt spill
• skada som kan ersättas genom brand-, vatten- eller ansvarsförsäkring eller enligt reglerna i
trafikskadelagen.
23.4 Högsta ersättning
Ersättningen är vid varje skada begränsad till 10 prisbasbelopp.

24. Cisternförsäkring

T0126

24.1 Vad försäkringen gäller för och försäkrad egendom
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på cistern inom fastigheten samt för skada
genom plötslig och oförutsedd förlust, förstöring eller förorening av den vätska, som rinner ut från eller
finns i cisternen.
Anm
Till cistern räknas även från denna gående rörledningar t o m närmast cisternen befintlig ventil.
24.2 Undantag
Försäkringen gäller inte för
• skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning, avsättning
eller annan gradvis försämring såsom viktförlust, röta, mögel eller åldrande
• skada genom långsamt utträngande vätska (diffussion)
• skada genom stöld eller normalt svinn
• skada på innehåll vid dess hantering eller lagring genom blandning med annat ämne eller annan
vätska. Dock ersätts sådan skada då den orsakats av ersättningsbar skada på cistern.
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24.3 Högsta ersättning
Ersättningen är vid varje skada begränsad till 10 prisbasbelopp.
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