Unik løsning
Droneforsikringen er
forbeholdt medlemmer af
DroneDanmark og giver
en række særlige fordele:
 Der kan tegnes
natflyvningsdækning til ansvar
og kasko mod præmietillæg
 Transport- og
reservedelsdækning er
inkluderet i kaskoforsikringen

Erhvervsmæssig droneforsikring
Ansvar og kasko for medlemmer af DroneDanmark
Kommerciel droneflyvning er underlagt dansk luftfartslovgivning, hvor
det kræves, at både pilot og drone er registreret – og at der er tegnet en
lovpligtig ansvarsforsikring. Piloten skal have fuldført en droneuddannelse
med gyldigt dronebevis, og dronen skal være godkendt og registreret hos
Trafikstyrelsen.

 Cyberdækning er inkluderet
 Dækning for ’Krænkelse af
privatlivets fred’ er inkluderet i
ansvarsdækningen
 Støjdækning er inkluderet
 Skadesbehandlingen foregår i
Danmark

Medlemmer af DroneDanmark er omfattet af en kollektiv ansvarsforsikring
med dækningsområde Norden med SDR 750.000. Kaskoforsikring af drone
og payloads kan tilkøbes ved kontakt til Willis Towers Watson.

Tegning af
ansvarsforsikring

Hvor og hvad dækker forsikringen
Ansvarsforsikringen dækker i henhold til myndighedernes krav – minimum
SDR 750.000 for droner op til 25 kg. Der kan tilkøbes højere summer.
 Hvis du har flere droner eller piloter i din virksomhed, tariferes
ansvarspræmien efter det laveste antal piloter eller droner
 Kaskoforsikringen dækker dronens værdi – også under flyvning
 Kaskoforsikringen inkluderer en transportdækning, der dækker
under transport ’til og fra’ arbejdsopgaven. Ligeledes omfattet er en
reservedelsdækning mod tyveri på op til 10.000 kroner
 Ved kaskoforsikring kan der tilkøbes dækning af payload (forskellige
kameraer, sensorer etc.)

DroneDanmark
Børsen, Slotsholmsgade 1
1217 København K
+45 3374 6750
info@dronedanmark.eu
www.dronedanmark.eu

Tilbud på kaskoforsikring
Willis Towers Watson
Rundforbivej 303
2850 Nærum
+45 8813 9600

 Både ansvar- og kaskoforsikring dækker i de nordiske lande –
Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Er behovet større, kan
der tilkøbes dækning til Europa eller til hele verden. Hvis det er
relevant, kontakt DroneDanmark eller Willis Towers Watson

dk-info@willistowerswatson.com

 Kaskoforsikring kan kun tegnes i forbindelse med ansvarsforsikring

Anmeldelse
af skade

 Selvrisikoen på ansvarsforsikringen er på 5.000 kroner
 Selvrisikoen på kaskoforsikringen er afhængig af kaskoværdi

Summer

www.willis.dk

RiskPoint A/S
Hammerensgade 4
1267 København K
+45 3338 1330

 Ansvar Maksimalt SDR 1.500.000

claims@riskpoint.eu

 Kasko Maksimalt 1.000.000 kroner – inklusive last

www.riskpoint.eu

