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Oljeskada
Enbart lagring

Med tillÄmpning av gÄllande villkor i ×vrigt gÄller f×ljande:

1. F×rsÄkrad egendom

F×rsÄkringen gÄller f×r
’ f×rsÄkringstagarens egendom
’ tredje mans egendom
samt
’ tredje man Åsamkad f×rm×genhetsf×rlust, som inte
betingas av personskada, varvid endast krÄvs att
rÄttsligt relevant orsakssamband f×religger mellan
utstr×mningen och skadan.

4. F×rsÄkringsbelopp

F×rsÄkringsbeloppet õ f×rstarisk õ anges i f×rsÄkringsbrevet.

5. SjÄlvrisk

SjÄlvrisken, som anges i f×rsÄkringsbrevet, dras frÅn
det sammanlagda skadebeloppet.

6. ¥rlig omsÄttning

Till egendom rÄknas Även mark, sj×, vattendrag och
vattentÄkt.

Om den i f×rsÄkringsbrevet angivna Årliga omsÄttningen av olja understiger den verkliga omsÄttningen
under ett År f×re skadedagen och har pÅ grund av
detta f×r lÅg premie erlagts, reduceras Folksams ansvarighet till vad som svarar mot erlagd premie.

2. F×rsÄkrade skadehÄndelser

7. SÄkerhetsf×reskrifter

F×rsÄkringen omfattar skada genom of×rutsedd utstr×mning av olja frÅn cistern eller bergrum med tillh×rande r×rsystem som Ägs av f×rsÄkringstagaren.
Med olja avses hÄr Även annan brandfarlig vÄtska enligt F×rordningen om brandfarliga varor.

3. Undantag
3.1 F×rsÄkringen gÄller inte f×r skada

pÅ f×rsÄkringstagarens egendom genom inblandning av olja i annan vÄtska Än yt- eller grundvatten,
’ genom normalt svinn och st×ld,
’ genom lÅgsamt uttrÄngande olja (diffusion),
’ som Är en f×ljd av normalt berÄkneligt spill,
’ som Är ersÄttningsbar genom annan f×rsÄkring.
’

3.2 F×rsÄkringen gÄller inte heller f×r

skada pÅ den lÄckande cisternen med tillh×rande
r×rsystem,
’ utrunnen olja.
’
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I lag och f×rfattning eller av offentlig myndighet
meddelad f×reskrift avseende att f×rbygga eller begrÄnsa skada genom utstr×mmande olja ska iakttas.
7.1

Anges i f×rsÄkringsbrevet att anlÄggningen ska
ha sÄrskild utrustning och utbildad personal ska detta
iakttas.
7.2

7.3 PÅf×ljd vid ÅsidosÄttande av
sÄkerhetsf×reskrift

De sÄkerhetsf×reskrifter som anges i f×rsÄkringsbrevet ska iakttas.
Om sÄkerhetsf×reskrift inte f×ljts g×rs ett avdrag med
20% av annars utgÅende ersÄttning, dock med lÄgst
ett halvt basbelopp och h×gst 10 basbelopp. Avdraget
kan minskas om det finns sÄrskilda skÄl med hÄnsyn
till f×rsummelsens art eller andra omstÄndigheter.
Avdrag ska dock inte g×ras
’ om det kan antas att skadan skulle ha intrÄffat
Även om f×reskriften iakttagits,
’ om den som haft att tillse att f×reskriften iakttogs
inte kan lastas f×r att den Åsidosatts.

