Försäkring
för drönare
Till alla medlemmar i UAS Sweden har Adekvat Försäkring, i samarbete med försäkringsagenturen RiskPoint, tagit fram en
komplett och skräddarsydd försäkring. I den här exklusiva medlemsförsäkringen ingår Flygansvar och Kasko för skador på
drönaren och påhängsutrustning som kameror eller annan teknikutrustning.

Därför behöver du en försäkring
Att flyga kommersiellt med obemannade luftfartyg (UAS) i Sverige
kräver tillstånd hos Transportstyrelsen. Du kan söka tillstånd i fyra
olika kategorier och tillståndet är ett verksamhetstillstånd som ges
till organisationen eller personen som har ansvaret för verksamheten. Inom tillståndet kan sedan flera piloter och luftfartygstyper
finnas registrerade.
För att inneha ett tillstånd för verksamhet med UAS krävs det
även en flygansvarsförsäkring enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) 785/2004. Utöver den lagstadgade
flygansvarsförsäkringen kan vi erbjuda en komplett kaskoförsäkring för flygfarkosten samt för ”hängande last”, såsom kameror,

Kaskoförsäkringen (Hull)

»»

Kaskoförsäkringen täcker maximalt
nyanskaffningsvärde på UAS:en

»»

Kaskoförsäkringen täcker skador på själva drönaren
under flygning, under transport till och från
uppdragsplatsen samt förvaring inom Norden

»»
»»
»»

Försäkringen omfattar även reservdelar

mätinstrument m.m.

Försäkringens innehåll i korthet
Flygansvarsförsäkringen

»»

Flygansvarsförsäkringen lämnar ersättning upp till 		
myndigheternas minimikrav, SDR 750 000*

»»

Flygansvarsförsäkringen omfattar UAS:er upp till
30 kg. Om maskinen väger mer än 30 kg prissätts 		
försäkringen manuellt

»»
»»
»»

Självrisk 1 500 kr/per skada
• SDR 750 000
• SDR 1 500 000

Kaskoförsäkringen kan enbart tecknas i kombination
med Flygansvarsförsäkring och medlemskap i UAS 		
Sweden

Hängande last (Payload)

»»

Kaskoförsäkringen täcker maximalt nyanskaffningsvärdet
på hängande last/påhängsutrustning, t.ex. kameror

»»
»»

Självrisken är gemensam med kaskosjälvrisken
På samma sätt som för Kaskoförsäkringen kan försäkring
för påhängsutrustning enbart tecknas i kombination med
Flygansvarsförsäkring, Kaskoförsäkring och medlemskap
i UAS Sweden

Priset på kaskoförsäkringen och hängande last beräknas procentuellt i ett intervall mellan 3,5—5,4% av värdet.

Försäkringen gäller inom Norden

Årspremier:
		

Självrisk 10% av totalt skadebelopp, dock lägst 2500

1 440 kr
1 860 kr

För att teckna försäkringen måste du vara medlem i
UAS Sweden och ha ett tillståndsnummer från Transportstyrelsen.

* Går att höja till SDR 1 500 000.

Ansök om försäkring eller offert via UAS Swedens hemsida: www.uassweden.org Klicka på försäkring i huvudmenyn.
Ni kan också kontakta Adekvat Försäkring på telefon 0470-70 40 50 alt. info@adekvatforsakring.se

