Droneforsikring
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Firma: Eika Forsikring AS

Produkt: Drone

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.
Hva slags type forsikring er dette?
Lovpålagt ansvarsforsikring iht. EF785/2004 for små ubemannede luftfartøy (droner). Kan utvides med dekning
for bakkeskader. Næringsdrivende kan også utvide forsikringen til å omfatte skader som kan oppstå under
flyvning. Tilbehør kan også omfattes.

Hva er forsikret?
Ansvar
Rettslig erstatningsansvar for drone
iht. EF785/2004 (SDR 750.000)
Rettshjelp for privatperson

Hva er ikke forsikret?
Ansvar utenfor lovpålagt
forsikringsplikt
Skader på fører
Transport av gods
Forsettelige handlinger

Hva kan du velge å forsikre i tillegg?
Bakkekasko
Tap av og fysiske skader på dronen når
den ikke er i bruk
Tilbehør/deler inntil kr 10.000
Flygekasko for næringsdrivende
Tap av og fysiske skader på dronen
under bruk
Tilbehør/deler inntil kr 10.000
Tilbehør
Tilbehør over kr 10.000

Hvilke begrensninger gjelder for
forsikringen?
SDR 750.000
Kaskoskader som ikke er plutselige og
uforutsette
Skader ut over avtalt forsikringssum

Hvor gjelder forsikringen?
I Norge dersom ikke annet fremgår av forsikringsbeviset

Hva er mine forpliktelser?
Når avtalen begynner å gjelde:
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om deg selv og bruk av luftfartøyet ved tegning av
forsikringen

Mens avtalen løper:
Du plikter å informere om endring av risiko som for eksempel: brukskategori, eier/bruker,
bruksområde
Sikkerhetsforskrifter og myndighetskrav må overholdes

Når det meldes en skade:
Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående gi selskapet melding om skaden
Skal sikrede gi de opplysninger/dokumenter/logger som er tilgjengelige, og som selskapet
trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen

Når og hvordan betaler jeg?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen
med forsikringsavtalen.
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Hvor lenge varer avtalen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt
dato kl 00:00. Forsikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for
senere fornyelser

Hvordan kan jeg avslutte forsikringsavtalen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller
ved andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.

