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Oljeskadeförsäkring 

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten fnns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Oljeskadeförsäkringen täcker skada på olja och egen eller annans egendom. Försäkringen är en tilläggsförsäkring till Kombinerad Företags-
försäkring eller Fastighetsförsäkring. 

Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare. 

Vad ingår i försäkringen? 

Försäkringen gäller för skada på 

✓  den försäkrades egendom 

✓  annan tillhörig egendom 

inklusive förorening av mark och vattenområde, genom oförutsedd 
utströmning av olja från cistern som används i avtalad verksamhet. 
Till cistern räknas även rörledningar till och med närmast cister-
nen befntlig ventil. Med olja avses även brandfarliga vätskor enligt 
förordningen om brandfarliga och explosiva varor 

Var gäller försäkringen? 

Försäkringen gäller 

• på angivet försäkringsställe 

Vad ingår inte i försäkringen? 

Försäkringen gäller inte för 

X  personskada 

X  skada på den läckande cisternen med tillhörande ledningar 

X  utrunnen olja 

X  skada genom inblandning av olja i annan vätska än yt- eller 
grundvatten 

X  skada till den del ersättning betalas enligt trafkskadelagen eller 
från annan försäkring 

Finns det begränsningar  
av vad försäkringen täcker? 

 vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter görs ett avdrag från den  
sammanlagda ersättning som annars hade betalats 

 vid allvarlig försummelse kan ersättning helt utebli 

 vid varje skadetillfälle avdras självrisk på 0,2 basbelopp om inte  
annat avtalas 

Vilka är mina skyldigheter? 

• du måste anmäla inträfad skada så snart som möjligt 

• följa lagar, förordningar och av myndigheterna meddelade 
föreskrifter ägnade att förebygga eller begränsa skada genom 
utströmmande olja 

När och hur ska jag betala? 

• premien betalas senast på förfallodagen 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 

• försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är 
ett år 

• tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkrings-
tiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås 

Hur kan jag säga upp avtalet? 
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• om försäkringsgivaren väsentligt åsidosätter sina skyldigheter 
enligt försäkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet 

• försäkringsbehovet bortfaller eller annan liknande omständighet 
av väsentlig betydelse 

• försäkringsgivaren har ändrat försäkringsavtalet under avtalstiden 

• vi kan säga upp försäkringen om 

• du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synner-
ligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande 
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst 

• du inte har betalat premien i tid 
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