Forsikringsbetingelser for DroneDanmark
Ansvarsforsikring
DDK-18-BAI

1.

Lovvalg
Bestemmelserne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 om Forsikringsaftaler med senere ændringer og
tilføjelser gælder for denne forsikringsaftale, med mindre de er fraveget i de gældende forsikringsbetingelser eller eventuelle særlige vilkår.

2.

Lovgivning og jurisdiktion
Dansk lovgivning og jurisdiktion gælder for denne forsikringsaftale.

3.

Forsikrede
Forsikringen dækker alle DroneDanmarks betalende medlemmer der er har bopæl i Danmark (inkl.
Færøerne).

4.

Geografisk dækningsområde
Forsikringen dækker flyvning inden for det geografiske område, der fremgår af policen.

5.

6.

Generelle bestemmelser
(a)

Ansvarsforsikringen omfatter flyvning med ubemandede luftfartøjer, herefter benævnt ”drone”.

(b)

Flyvning med drone skal foregå i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lokale
lovgivning for civil luftfart, eller i henhold til eventuelle særlige tilladelser, bestemmelser og
dispensationer for civil flyvning med droner.

(c)

Medlemmet skal og vil til enhver tid udvise rimelig omhu ved at sørge for, at dronen og
dertilhørende udstyr anvendes korrekt og passer til det formål, den anvendes til, og at alle
rimelige sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler mod skade er taget i brug. Enhver flyvning
skal udføres på en sådan måde, at ingen personer eller ejendomme bringes i unødig fare, og på
en sådan måde at omgivelserne bliver så lidt generet som muligt.

(d)

Medlemmet skal til enhver tid anvende rettidig omhu og gøre alt, hvad der er rimeligt og praktisk
for at undgå skader og for at mindske ethvert tab herfra.

Forsikringen dækkker
(a)

Ansvar, som medlemmet måtte ifalde overfor tredjemand enten i henhold til kapitel 10 i lov om
luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007 (Luftfartsloven) med senere ændringer
eller efter almindelige erstatningsregler for skade, der tilføjes tredjemands person eller
ejendom.

(b)

Selskabet er kun forpligtet til at dække, når medlemmet eller skadelidte dokumenterer, at der
eksisterer en direkte årsagssammenhæng mellem den ansvarspådragende handling og den lidte
skade.

(c)

Har skadelidte medvirket til at fremkalde skaden, kan erstatningen nedsættes eller helt
bortfalde.
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7.

Forsikringen dækker ikke
(a) Personskade (fatal eller anden) eller tab, som lides af enhver direktør eller ansat i medlemmets
virksomhed, mens vedkommende handler som led i sin ansættelse hos medlemmet eller udfører
sine pligter for medlemmet.
(b) Personskade (fatal eller anden) eller tab, som lides af drone operatør eller andet personel, mens
disse er i gang med at betjene dronen.
(c) Ansvar for skade på ting, som tilhører medlemmet, eller som medlemmet har til lån, leje eller
opbevaring eller af anden årsag har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af.
(d) Ansvar for skade, som opstår ved bevidst nedkastning eller spredning af kemikalier eller andet
materiale eller væske, med mindre det af policen udtrykkeligt fremgår, at denne risiko er
meddækket.
(e) Ansvar for skade ved forurening af en hvilken som helst art, medmindre skaden er opstået som
følge af et havari eller en anden nødsituation.

8.

Selskabets maksimale erstatningspligt
(a)

Forsikringssummen, der er nævnt i policen, udgør den højeste grænse for Selskabets
erstatningspligt for hvert skadetilfælde.
Dette gælder, uanset om skaden måtte resultere i krav fra flere skadelidte.

9.

(b)

Udover selve erstatningsbeløbet dækker forsikringen dog rimelige omkostninger, som
medlemmet med Selskabets forudgående accept pådrager sig ved afgørelse af ansvarskrav, også
selvom forsikringssummen derved overskrides.

(c)

Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder ”punitive
damages”, samt omkostninger ved afgørelse af eventuelle straffesager erstattes ikke.

Generelle undtagelser for dækning
Medmindre andet fremgår af policen, dækker forsikringen ikke;
(a)

hvis dronen anvendes til ulovlige formål, eller anden anvendelse end den der er beskrevet i
policen.

(b)

hvis dronen anvendes på en måde der er i strid med den til en hver tid gældende lokale lovgivning
for civil luftfart eller anden særlige tilladelse, bestemmelse eller dispensation for civil flyvning
med droner.

(c)

hvis dronen anvendes udenfor det i policen angivne geografiske dækningsområde, med mindre
overskridelsen er forårsaget af force majeure.

(d)

erstatningsansvar, som medlemmet påtager sig, eller rettigheder, som medlemmet giver afkald
på i henhold til nogen som helst form for aftale.

DroneDanmark | Forsikringsaftale

3

(e)

krav, som er dækket under enhver anden police, undtagen beløb overstigende den sum, som
ville have været blevet tilkendt i henhold til en sådan police, hvis nærværende police ikke var
blevet tegnet.

(f)

skade forvoldt af medlemmet, drone-operatøren eller af én, som medlemmet bærer ansvaret
for, med forsæt, ved grov uagtsomhed eller under påvirkning af spiritus, medicin eller
euforiserende stoffer.

Medmindre andet fremgår af policen, dækker forsikringen ikke tab af eller ødelæggelse af eller skade
på ejendom eller person, eller tab eller udgifter, som er et resultat af eller følger deraf eller følgeskader,
eller noget juridisk ansvar som direkte eller indirekte er forårsaget af, medvirket til, af eller hidrørende
fra:
(g)

radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber ved et eksplosivt nukleart
sammensætning eller nuklear bestanddel deraf;

(h)

radioaktive egenskaber eller en kombination af radioaktive egenskaber med giftige, eksplosive
eller andre farlige egenskaber, ethvert andet radioaktivt materiale mens det transporteres som
last, herunder oplagring eller håndteringen forbundet hermed;

(i)

ioniserende stråling eller radioaktiv forurening fra eller giftige, eksplosive eller andre farlige
egenskaber ved enhver anden radioaktiv kilde overhovedet.
Undtagelserne nævnt i (h) og (i) ovenfor, omfatter dog ikke:
(1)

Depleteret uran og naturligt uran i nogen som helst form.

(2)

radioisotoper, der har nået den afsluttende fase af fabrikation således at være brugbare
til videnskabelige, medicinske, landbrug, handel, uddannelsesmæssige eller industrielle
formål.

Forsikringen dækker dog ikke tab af eller ødelæggelse af eller skade på ejendom eller person,
eller følgeskader eller noget juridisk ansvar med hensyn til situationer hvor:
(1)

medlemmet også er forsikret eller medforsikret under en anden forsikring, herunder
enhver ansvarsforsikring af kernekraft, eller

(2)

en person eller organisation er nødvendig for at opretholde den finansielle beskyttelse i
henhold til lovgivningen i et land, eller

(3)

medlemmet er, eller hvis denne police ikke er udstedt, ville have ret til erstatning fra en
regering eller statsorgan.

(j) tab, ødelæggelse, beskadigelse, udgift eller juridisk ansvar for nukleare risici som ikke er
ekskluderet i henhold til punkt (h), skal (med forbehold for alle andre vilkår, betingelser,
begrænsninger, garantier og undtagelser i denne police) være omfattet, forudsat at:
(1)

i tilfælde af et krav i forbindelse med radioaktivt materiale under transport som last,
herunder oplagring eller håndteringen forbundet hermed, at en sådan transport i alle
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henseender har overholdt de til enhver tid gældende krav til transport af farligt gods,
medmindre transporten har været genstand for en mere restriktiv lovgivning, i hvilket
tilfælde trasnporten skal have overholdt denne lovgivning;
(2)

denne police kun gælder for de hændelse der sker i forsikringsperioden, skal et krav fra
den forsikret mod Selskabet, eller en skadelidt mod den medlemmet udspringende af en
sådan hændelse, være forelagt selskabet inden tre år efter skadesdatoen;

(3)

i tilfælde af et krav for tab af eller ødelæggelse af eller skade på eller tab af brug af et
luftfartøj, forårsaget af eller hidrørende fra radioaktiv forurening, skal omfanget af en
sådan forurening have overskredet det maksimalt tilladte niveau som er fastsat af IAEA.

(k) Krig, invasion, fjendtlige styrkers handlinger, fjendtligheder (uanset om der er erklæret krig eller
ej), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, militær undtagelsestilstand, militær eller civil
magtovertagelse eller forsøg på magtovertagelse.
(l) Enhver
(1)

fjendtlig sprængning af enhver anordning, som anvender atomfission eller kernefission
og/eller -fusion eller anden tilsvarende reaktion.

(2)

fjendtlig anvendelse af radioaktiv kontaminering eller radioaktivt stof.

(3)

fjendtlig anvendelse af en elektromagnetisk puls.

(4)

anvendelse af kemiske eller biologiske materialer, som er giftige eller patogene, som
stammer fra krig, invasion, fjendtlige styrkers handlinger, fjendtligheder (uanset om der
er erklæret krig eller ej), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, militær
undtagelsestilstand, militær eller civil magtovertagelse eller forsøg på magtovertagelse
eller anvendelse af sådanne materialer til politiske formål eller terrorformål, og uanset
om tabet eller skaden, der opstår som følge heraf, er hændelig eller tilsigtet.

(m) Strejker, optøjer, civile uroligheder eller arbejdsmarkedsrelaterede uroligheder.
(n) Enhver handling fra en eller flere personer, uanset om de er agenter fra en suveræn stat eller ej,
med politiske formål eller terrorhandlinger for øje, og uanset om tabet eller skaden, der opstår
som følge heraf, er hændelig eller tilsigtet.
(o) Kapring eller en anden form for ulovlig beslaglæggelse eller retsstridig kontrol over dronen under
flyvning (herunder ethvert forsøg på en sådan beslaglæggelse eller kontrol), som foretages af
enhver person eller personer, der handler uden medlemmets samtykke.
Denne police dækker endvidere ikke krav, der opstår, når dronen er udenfor medlemmets
kontrol, og som skyldes nogen af ovennævnte farer.
Luftfartøjet anses for at være tilbage i medlemmets kontrol, når dronen vender intakt tilbage til
medlemmet på et sted, som ikke ligger uden for policens geografiske dækningsområde.
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(p) Faktisk eller påstået tilstedeværelse af eller eksponering for asbest - eller trusler herom - i nogen
som helst form. Dette inkludere:
Enhver form for forpligtelse, anmodning, kendelse eller krav om, at medlemmet eller andre
undersøger, overvåger, renser, fjerner, indkapsler, behandler, neutraliserer, beskytter mod,
holder skadesløs for alle omkostninger eller erstatninger, der er relateret til - eller på nogen
anden måde svarer til - den faktiske eller påståede tilstedeværelse af asbest - eller trusler herom
- i nogen som helst form.
10.

Særlige bestemmelser
Har Selskabet måtte udrede erstatning efter denne ansvarsforsikring til tredjemand og skaden i
henhold til ovenstående betingelser ikke er omfattet af forsikringen, er skadevolder pligtig til at holde
Selskabet skadesløs for dets udlæg.
Skadelidte tredjemand berøres ikke af forsikringsselskabets eventuelle regreskrav mod skadevolder
eller af eventuel aftale om selvrisiko.

11.

12.

Risikoforandring
(a)

Sker der forandring i den medlemmet risiko, herunder i dronens anvendelse, antallet af droner,
skal selskabet forudgående underrettes. Selskabet bestemmer da, om - og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte.

(b)

Er forandringen sket med medlemmets vidende og uden, at selskabet samtidig er blevet
underrettet, dækker forsikringen kun på de vilkår og i det omfang, selskabet ville have fortsat
forsikringen, hvis forandringen havde været selskabet bekendt.

Sanktioner og embargo
Uanset hvad der må fremgå af policen, er følgende gældende:
(a)

Hvis det, som følge af nogen lovgivning eller regler, der er gældende for Selskabet ved indgåelsen
af denne forsikringsaftale, eller som bliver gældende på ethvert tidspunkt derefter, vil være
ulovlig at forsikre den medlemmet, fordi forsikringen tilsidesætter en embargo eller sanktioner,
skal Selskabet ingen dækning give og Selskabet har intet ansvar eller pligt til at forsvare
medlemmet eller foretage nogen betaling af forsvarsrelaterede udgifter eller give nogen form
for sikkerhed på vegne af medlemmet, i det omfang, at det vil være en overtrædelse af denne
lov eller regler.

(b)

Under omstændigheder, hvor det er lovligt for Selskabet at yde dækning i henhold til policen,
men hvor betaling af et gyldigt krav kan bryde en embargo eller sanktioner, vil Selskabet træffe
alle rimelige foranstaltninger for at opnå den nødvendige tilladelse til at foretage en sådan
betaling.

(c)

I tilfælde af, at nogen lovgivning eller regler bliver gældende i forsikringsperioden, og som vil
begrænse muligheden for Selskabet til at give dækning som angivet i punkt (a), så har både
medlemmet og Selskabet ret til at opsige policen skriftligt med 30 dages varsel. Selskabet har i
sådan et tilfælde ret til pro rata andel af forsikringspræmien for den periode forsikringen var i
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kraft. I tilfælde af, at de indtrufne skader på opsigelsesdatoen overstiger den optjente eller pro
rata præmie (hvilken en der til enhver tid er relevant) som Selskabet har til gode, og i mangel af
en mere specifik bestemmelse i policen vedrørende tilbagebetaling af præmie, vil enhver
tilbagebetaling af præmie være betinget af gensidig aftale. Opsigelse fra Selskabet side, vil have
virkning, uanset om Selskabet tilbagebetaler præmie eller ej.
13.

Forhold i skadestilfælde
Skader skal omgående anmeldes til Selskabet. Derudover skal medlemmet:
(a)

Træffe rimelige foranstaltninger for at begrænse omfanget af skaden.

(b) Fremsende alle detaljer skriftligt og straks videresende enhver meddelelse om ethvert krav
sammen med alle breve eller dokumenter i forbindelse hermed.
(c)

Oplyse om enhver forestående retsforfølgning.

(d) Give yderligere oplysninger og hjælp, som Selskabet med rimelighed kan kræve.
(e)

Ikke at handle på nogen måde, som er til skade for eller forringer Selskabets interesse.

Ansvar for skade må ikke anerkendes uden Selskabets samtykke og Selskabet træffer i øvrigt
bestemmelse om sagens behandling.
Selskabet er berettiget til (hvis det vælger det) på et hvilket som helst tidspunkt og i så lang tid, som
det ønsker det, at overtage kontrollen med alle forhandlinger og sager fuldstændigt samt at udrede
erstatning, gøre indsigelse mod en påstand eller forfølge ethvert krav i medlemmets navn.
14.

Forsikringssvig
(a)

I tilfælde af at et medlem af DroneDanmark fremsætter krav, vel vidende at sådanne krav er
usande eller svigagtige hvad angår beløbet eller andre forhold, mister medlemmet sin ret til
forsikringsydelsen.

(b) I tilfælde af at DroneDanmark som forening fremsætter krav, vel vidende at sådanne krav er
usande eller svigagtige hvad angår beløbet eller andre forhold, mister denne police sin gyldighed,
hvorved alle krav i henhold hertil bortfalder.
15.

Selskabets regresret
I tilfælde af skade forvoldt af en anden end medlemmet indtræder Selskabet i enhver henseende i
medlemmets eventuelle krav mod skadevolder. Medlemmet skal yde Selskabet nødvendig bistand ved
fremskaffelse af oplysninger, dokumenter m.v. til underbyggelse af kravet.

16.

Forsikringens varighed og ophør
(a)

Forsikringen ophører automatisk ved udløb af forsikringsperioden nævnt i policen, med mindre
både Selskabet og DroneDanmark skriftligt har bekræftet overfor hinanden, at forsikringen skal
fortsætte yderligere 12 måneder ved udløb af forsikringsperioden.
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(c)

Hver af parterne kan indtil en måned efter, at Selskabet har udbetalt erstatning eller afvist at yde
erstatning, opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel.

(d) Ved opsigelse af forsikringsaftalen inden forsikringsperiodens udløb, er Selskabet berettiget til såfremt opsigelsen foretages af DroneDanmark - at opkræve en minimumspræmie i henhold til
nedenstående skala:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17.

måneds dækning
måneders dækning
måneders dækning
måneders dækning
måneders dækning
måneders dækning
måneders dækning
måneders dækning
måneders dækning
måneders dækning
måneders dækning
måneders dækning

præmien udgør
præmien udgør
præmien udgør
præmien udgør
præmien udgør
præmien udgør
præmien udgør
præmien udgør
præmien udgør
præmien udgør
præmien udgør
præmien udgør

20%
30%
40%
50%
60%
70%
75%
80%
85%
100%
100%
100%

af årspræmien
af årspræmien
af årspræmien
af årspræmien
af årspræmien
af årspræmien
af årspræmien
af årspræmien
af årspræmien
af årspræmien
af årspræmien
af årspræmien

Særlige aftaler
Særlige aftaler, som er truffet med en af Selskabets repræsentanter, er kun gyldige, hvis deres indhold
fremgår af policen eller på anden måde er skriftligt - herunder elektronisk - bekræftet af Selskabet.

18.

Ankenævn og domstole
Hvis der er uenighed om forsikringen eller Selskabets afgørelser, kan medlemmet indbringe sagen for
Ankenævnet for Forsikring (www.ankeforsikring.dk).
Nævnets afgørelse er vejledende for parterne. Klager over erhvervsmæssige forsikringsforhold kan kun
behandles, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private forsikringsforhold.
Særskilt klageskema kan rekvireres hos Ankenævnet eller Selskabet.
Har sagen ikke været indbragt for Ankenævnet eller ønsker én af parterne ikke at følge Ankenævnets
afgørelse, kan uoverensstemmelser mellem medlemmet og Selskabet indbringes for domstolene jævnfør lovgivning- og jurisdiktionsbestemmelsen i pkt. 2.

19.

Definitioner
(a) Ved “SELSKABET” skal forstås Beta Aviation ApS på vegne af visse underwritere på Lloyd’s of
London.
(b) "KOMMERCIEL" betyder medlemmets anvendelse af dronen mod vederlag og i erhvervsøjemed,
eller til udlejning mod vederlag.
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(c) Ved ”TREDJEMAND” skal i denne forsikringspolice forstås enhver person der ikke flyver den
pågældende drone der forårsager skade, eller på nogen måde har en aktiv indflydelse på styringen
af fartøjet. I de situationer hvor styringen af dronen ufrivilligt påvirkes af et andet radioanlæg,
base station, control unit etc., betragtes det ikke som en aktiv indflydelse på styringen.
(d) ”NORDEN” inkluderer Danmark (inkl. Færøerne), Finland, Island, Norge og Sverige.
(e) “EUROPA” inkluderer Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern,
Danmark (inkl. Færøerne), England, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland,
Hviderusland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg,
Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordirland, Norge, Polen, Portugal,
Rumænien, Rusland (til Ural-bjergene), San Marino, Schweiz, Serbien, Skotland, Slovakiet,
Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet (til Bosporus Strædet), Tyskland, Ukraine, Ungarn,
Vatikanstaten, Wales og Østrig.
08/05/18
DDK-18-BAI
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LSW617H – KILN undtagelsesklausul for geografiske områder (09/07/15)
1.

Uanset eventuelle bestemmelser om det modsatte og med forbehold af pkt. 2 og 3 nedenfor,
undtager nærværende police ethvert tab, enhver skade eller udgift, uanset hvordan det eller den
opstår inden for det geografiske dækningsområde i ethvert af følgende lande og regioner:
(a)

Algeriet, Burundi, den nordlige region af Cameroun, den Centralafrikanske Republik, den
Demokratiske Republik Congo, Eritrea, Republikken Mali, Mauretanien, Nigeria, Somalia, Sudan
og Sydsudan.

(b) Colombia og Peru.
(c)

Afghanistan, Jammu og Kashmir, Nordkorea og Pakistan.

(d) Abkhasien, Donetsk og Lugansk regionerne i Ukraine, Nagorno-Karabakh, det Nordkaukasiske
føderale distrikt og Sydossetien.

2.

(e)

Iran, Irak, Libanon, Nord-Sinai provinsen i Ægypten (inklusiv Taba International Airport), Syrien
og Yemen.

(f)

Ethvert land, hvor betjening af medlemmets drone er i strid med FN sanktioner.

Dækning i henhold til denne police ydes dog:
(a)

for overflyvning af et ekskluderet land, hvor flyvningen er inden for en internationalt anerkendt
luftkorridor og udføres i overensstemmelse med ICAO, eller

(b) under omstændigheder, hvor en forsikret drone har landet i et ekskluderet land som en direkte
og udelukkende følge af force majeure.
3.

Ethvert undtaget land kan dækkes af Selskabet på betingelser der aftales med Selskabet før
flyvningen.

09/07/15
LSW617H
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