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GJK 902:3

Särskilt
försäkringsvillkor

Gäller från och med 2014-01-01
För Allmänna försäkringsvillkoren Ansvar gäller följande ändringar
och tillägg. Kursiv stil innebär att begreppet finns definierat under
13. Definitioner.

Vad försäkringen gäller för
Genom detta försäkringsvillkor ges skydd på egen egendom genom oberäknad 

utströmning av olja.

Oljeskadeförsäkring
– Den försäkrades egendom
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1. Försäkringens omfattning
Försäkringen gäller för skada på den försäkrades egendom – vartill även räknas mark och vat-
tentäkt – genom oberäknad utströmning av olja från cistern (även bergrum) med tillhörande 
rörsystem som ägs av försäkringstagaren eller som försäkringstagaren enligt avtal är skyldig 
att försäkra och gäller med tillämpning av Allmänna villkoren Egendom och Brand med föl-
jande avsteg och särskilda bestämmelser.

Anmärkning: Med olja förstås enligt detta villkor, utöver vad som enligt tekniskt språkbruk där-
med avses, även brandfarlig vätska enligt Förordningen om brandfarliga varor (SFS 1988:1145).

1.1 Avsteg
Försäkringen gäller inte för
• skada på den läckande cisternen med tillhörande rörsystem,
• utrunnen olja,
• skada som i princip är ersättningsbar genom brandförsäkring eller cisternförsäkring,
• skada genom inblandning av olja i annan vätska än yt- eller grundvatten,
• skada som är en följd av normalt och beräkneligt spill.

2. Särskilda bestämmelser

2.1 Försäkringssummor och självrisk

2.11
Gjensidiges ersättningsskyldighet vid varje skadetillfälle är sammanlagt för sakskada och för-
mögehetsförlust begränsad till i försäkringsbrevet särskilt angivet belopp (förstariskförsäkring).

2.12
Vid varje skadetillfälle skall från det sammanlagda skadebeloppet avdras det självriskbelopp 
som anges i försäkringsbrevet.

2.13
Om i försäkringsbrevet angiven årligen omsatt kvantitet i olja understiger den verkliga under 
ett år före skadedagen omsatta kvantiteten och har på grund härav erlagts för låg premie, 
reduceras Gjensidiges ansvarighet till vad som svarar mot den avtalade premien.

2.2 Säkerhetsföreskrifter

2.21
I lag och författning eller av offentlig myndighet meddelad föreskrift avseende att förebygga 
eller begränsa skada genom utströmmande olja skall följas.

2.22
Anläggningen skall, för att snabbt ingripande vid oljeutströmning skall kunna ske, ha tillgång 
till sådan utrustning och utbildad personal som förskrivs i lag, författning eller av offentlig 
myndighet.


