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Kontakt
Kundtjänst 
Telefon 0771-326 326 
E-post foretag@gjensidige.se

 
Skador 
Telefon 0771-326 326 
E-post foretagsskador@gjensidige.se

 
Skadejour 
Vid akut skada efter kl. 16.00 eller på helger - kontakta då vår 
Skadejour, telefon 0771-614 614.
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Med detta försäkringsvillkor görs följande ändringar av och tillägg 
till de allmänna försäkringsvillkoren. Detta försäkringsvillkor ingår i 
en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har 
samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid är löpande. 

Vad försäkringen gäller för
Genom detta försäkringsvillkor kan ersättning lämnas för plötslig 
och oförutsedd skada på cistern samt innehåll i cistern. Med skada 
avses även förstöring eller förorening.

Egendomsförsäkring
 
4. Vad som är försäkrat
Cistern och innehåll i cistern som anges i försäkringsbrevet. Till 
cistern räknas även rörledningar t.o.m. närmast cisternen befintlig 
ventil.

Som försäkringslokal anses även under jord eller utomhus befintlig 
cistern.

5. Vad försäkringen gäller för
Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på

• cistern
• innehåll i cistern. Med skada avses även förstöring eller 

förorening.

5. C Inbrott
5.C.1 Vad försäkringen gäller för
Ersättning betalas för skada genom stöld och skadegörelse som 
begås av någon som olovligen

• med våld bryter sig in i eller med dyrk tar sig in i cistern
• öppnar cisternens lås med nyckel som stulits genom inbrott i
• lokal på annan plats som uppfyller samma krav på 

inbrottsskydd som gäller för det försäkringsställe där stölden 
eller skadegörelsen sker, eller

• bostad på annan plats än försäkringsställe, eller
• bostad på försäkringsställe då den som haft hand om nyckeln 

vistas där

6. Vad försäkringen inte gäller för 
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret 
Allmänna avtalsbestämmelser, GJAA 800:5 (Vad försäkringen inte 
gäller för).

6.1 Ersättning betalas inte för
•  skada till den del som skadan består i förslitning, förbrukning, 

sprickbildning, utmattning, korrosion (t.ex. rost eller frätning), 
kavitation, beläggning eller avsättning, såvida inte skadan 
uppkommer på grund av en extraordinär händelse. Med en 
extraordinär händelse avses en plötslig och oförutsedd händelse 
som ligger utom ramen för de risker som normalt är förbundna 
med användningen av den egendom som skadas

•  skada genom översvämning och sjöhävning
•  skada som består i eller orsakas av:
 –   markrörelser och erosion till följd av stigande hav, sjö eller 

vattendrag, såvida inte skadan uppkommer på grund 
extremt väder

 –   sättning i mark eller grundkonstruktion oberoende av 
orsaken till dessa skadehändelser

 –  normalt svinn
 –  genom långsamt utträngande vätska (diffusion)
 –   vid dess hantering eller lagring genom blandning med annat 

ämne eller annan vätska. Dock ersätts sådan skada som 
orsakats av ersättningsbar cisternskada.

7. Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är högsta 
ersättning som Gjensidige betalar vid skada.

8. Säkerhetsföreskrifter
8.1 Vad som avses med en säkerhetsföreskrift
Med säkerhetsföreskrift avses i detta villkor en föreskrift om den 
försäkrades skyldighet att utföra handlingar ägnade att förebygga 
eller begränsa skada.

8.2 Vilka som ska följa säkerhetsföreskrifterna
Den försäkrade svarar gentemot Gjensidige för att 
säkerhetsföreskrifterna följs av

• den försäkrades företagsledning
• övriga anställda hos den försäkrade
• entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitas av den 

försäkrade
• annan som har att tillse att föreskriften följs.

Om någon som anges i föregående stycke inte följer angivna 
föreskrifter medför det normalt ett avdrag från skadeersättningen. 
Se 8.9 (Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts).
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8.3 Brandfarlig gas eller vätska
8.3.1 Brandfarlig gas eller vätska
För cistern som innehåller brännbara, explosiva eller frätande 
vätskor ska förordningen om brandfarliga varor, SSF 1988:1145 och 
därtill hörande tillägg och tillämpningsanvisningar utgivna av 
Sveriges Riksdag, följas.

8.3.2 Uppvärmningsanordning
Utan Gjensidiges medgivande får inom 15 meter från cistern med 
brännbar vätska eller i sådan cistern inte finnas 
uppvärmningsanordning för olja, eldstad eller öppen eld i någon 
form.

8.3.3 Påfyllning och tappning
Vid påfyllning och tappning, minst en gång om året, ska 
vätskekvantiteten i cistern, som rymmer mer än 50 kubikmeter, 
mätas och journalföras såväl före som efter påfyllningen resp. 
tappningen. Journalen ska vid skada kunna uppvisas för Gjensidige. 
Föregående bestämmelse avser inte kontinuerlig tappning. Vid 
sådan tappning ska kontroll av normalt läckage eller svinn ske 
genom andra lämpliga åtgärder.

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

8.3.5 Uppvärmning av vätska
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 så att temperaturen hos 
uppvärmningsanordningen eller vätskan inte kan uppnå farlig nivå.

8.3.6 Övertryck och vakuum
Cistern ska vara så utförd eller försedd med sådana anordningar, 
att fara för bristning av cistern genom övertryck eller vakuum 
undanröjs.

8.3 Låsning av cistern
Cisternens påfyllnings- och tappningsanordningar ska vara låsta.

8.9 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följs
Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag enligt nedan från 
den ersättning som annars hade betalats. Sådant avdrag görs 
även från ersättning till annan försäkrad än den som inte följt 
föreskriften.

Avdraget kan ökas om särskilda skäl finns med hänsyn till 
försummelsens art eller andra omständigheter.

Avdraget kan minskas eller helt tas bort om

• det kan antas att skada skulle ha inträffat även om föreskriften 
följts. Ersättning betalas då för den skada som kan antas skulle 
ha inträffat även om föreskriften följts

• ingen av dem som anges i 8.2 varit försumlig
• särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller 

andra omständigheter.

8.9.1 Brandfarlig gas eller vätska
Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag med 30 %, dock 
lägst 20 000 kr och högst 400 000 kr, från den ersättning som 
annars hade betalats. Sådant avdrag görs även från ersättning till 
annan försäkrad än den som inte följt föreskriften. Avdraget kan 
ökas om särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller 
andra omständigheter.

8.9.2 Låsning av cistern
Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag med 100 % från 
den ersättning som annars hade betalats. Sådant avdrag görs 
även från ersättning till annan försäkrad än den som inte följt 
föreskriften.

11. Självrisk
11.1 Grundsjälvrisk
Vid varje skadetillfälle avgår från de sammanlagda kostnaderna för 
skada, röjning och räddning en grundsjälvrisk som är 50 % av 
prisbasbeloppet. Avtal kan träffas om annan grundsjälvrisk, vilken 
då anges i försäkringsbrevet.



Gjensidige Försäkring

Postadress: 
Gjensidige Försäkring 
Box 3031 
103 61 Stockholm 
Telefon 0771-326 326 
E-post info@gjensidige.se

En svensk filial till: 
Gjensidige Forsikring ASA 
Org.nr 995 568 217

Postadress: 
Postboks 700 Sentrum, 0105 Oslo 
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