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Grundvillkor för Ansvarsförsäkring   
  för Drönare GRD10:1

Gäller från och med 2017-01-01. 

Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och försäkrings-
givaren. Försäkringsavtalet består av
• Försäkringsbrev med specifikationer och särskilda villkor
• Grundvillkor (detta villkor)
• Allmänna avtalsbestämmelser, AA
• Försäkringsavtalslagen (2005:104, FAL)
• Övrig svensk rätt

Försäkringsbrevet med specifikationer och angivna försäkringsvillkor gäller före ej tvingande lagregler. 
Innehåller de olika delarna av försäkringsavtalet motstridiga bestämmelser gäller tolkningsföreträde i 
den ordning som anges ovan, dock alltid så att särskilda regler har företräde framför generella. Villkoret 
ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa villkor är indelade efter ett gemensamt 
system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande.

De villkor som gäller för försäkringsavtalet anges i försäkringsbrevet med villkorsnummer och/eller 
villkorsnamn. Kortare villkorstexter kan finnas i försäkringsbrevet.

Fet stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i kapitel Definitioner i detta villkor eller i 
Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner (AA).

BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET
I villkoret finns undantag för när försäkringen inte gäller. Det finns också andra begränsningar till exempel 
i form av högsta ersättning i vissa åtaganden. Försäkringen kan också gälla med en särskild självrisk för 
vissa moment, som är högre än grundsjälvrisken. All information om undantag, högsta ersättningsbelopp 
och särskilda självrisker som gäller för försäkringen står i försäkringsvillkoren eller anges i försäkrings-
brevet.

Det är därför viktigt att du läser igenom villkoren och försäkringsbrevet och särskilt noterar vad som står 
under rubrikerna ”Vad försäkringen inte gäller för”. Lägg också särskilt märke till vad som står under 
”Åtgärder vid skada”, vilket du också kan läsa mer om nedan.

UPPLYSNINGSPLIKT
Både vid tecknandet och vid förnyelse av försäkringen är det viktigt att du lämnar rätt uppgifter om för-
säkrade drönare och ”piloter” eller andra uppgifter som ligger till grund för försäkringen.
Om du inser att försäkringsgivaren tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden 
av uppenbar betydelse för riskbedömningen ska du utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna.

RISKÖKNING
Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen och medför ändringen ökad risk för skada, 
ska du meddela detta till försäkringsgivaren. Har du uppsåtligen eller av oaktsamhet inte uppfyllt din 
upplysningsplikt kan det, liksom vid riskökning, leda till att försäkringen inte gäller, eller ger en begränsad 
ersättning.

RÄDDNINGSPLIKT
Försäkrad ska efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
• begränsa skada som redan inträffat
• snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom
• vidta lämpliga åtgärder, även provisoriska för att upprätthålla den försäkrade rörelsens drift
• söka bereda arbetstagare som blivit arbetslösa annan produktiv sysselsättning.

SKADEANMÄLAN
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till försäkringsgivaren så snart som möjligt, dock 
senast ett år efter det att det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant försäkrings-
skydd inträdde.

ERSÄTTNINGSKRAV
Krav på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd ska framställas till försäkringsgivaren senast 
ett år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd in-
trädde. Annars går rätten till ersättning förlorad.
Med ”det förhållande” menas vid ansvarsförsäkring – tidpunkten då den försäkrade fick kännedom om 
skadeståndskrav mot honom, oavsett om kravet preciserats ekonomiskt.
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Grundvillkor för Ansvarsförsäkring   
  för Drönare GRD10:1

Gäller från och med 2017-01-01. 
 
Oaktat vad som anges nedan gäller ansvarsförsäkringen enligt EU-förordning EU 785/2004. 

1  Vem försäkringen gäller för 

 Försäkringen gäller för ägare eller brukare av den försäkrade drönaren. 

1.3 MEDFÖRSÄKRAD
Försäkringen gäller även för eventuell medförsäkrad som anges i försäkringsbrev.

2  När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada som inträffar under den tid försäkringen är i 
kraft (försäkringstiden).

2.1 MILJÖSKADA
Vid miljöskada gäller försäkringen för skadeståndskrav som framställs mot den försäkrade under den tid 
försäkringen är i kraft (försäkringstiden).

Anmärkning
Ett skadeståndskrav anses framställt då den försäkrade för första gången får ett skriftligt ersättningskrav 
eller då den försäkrade skriftligen underrättat försäkringsgivaren om att skada uppkommit. Den tidigare 
av dessa två tidpunkter är avgörande.

3  Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar i Sverige.

6 Vad försäkringen gäller för

6.1 OMFATTNING
Försäkringen gäller, med nedan angivna undantag, för den skadeståndsskyldighet som enligt Lag 
angående ansvarighet för skada i följd av luftfart kan åläggas ägare eller brukare i fråga om sådan 
person- eller egendomsskada som tillfogas person eller egendom som inte befordras med drönaren. 

6.1.1 PERSON- OCH SAKSKADA
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt förmögenhetsskada som 
är en direkt följd av sådan person- eller sakskada. Om försäkringen gör undantag för viss person- eller 
sakskada gäller försäkringen inte heller för förmögenhetsskada till följd av den undantagna skadan.

Försäkringen omfattar inte ren förmögenhetsskada med vilket förstås ekonomisk skada som uppkommer 
utan samband med att någon lider person- eller sakskada.

6.1.2 MILJÖSKADA
Försäkringen gäller för den försäkrades skadeståndsskyldighet för miljöskada, enligt Miljöbalken 
(1988:808), under förutsättning att fel tillfälligt begås eller fel plötsligt och oförutsett uppkommer 
på försäkrad drönare.

6.2 ÅTAGANDE
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som beräknas överstiga för skadan tillämplig 
självrisk åtar sig försäkringsgivaren gentemot den försäkrade att
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 
• förhandla med den som kräver skadestånd 
• föra den försäkrades talan vid rättegång och därvid betala de rättegångskostnader som den   
 försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan 
• betala det skadestånd som överstiger för skadan tillämplig självrisk och som den försäkrade är skyldig  
 att utge. 
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7  Vad försäkringen inte gäller för

Utöver allmänna undantag enligt Allmänna avtalsbestämmelser AA, punkt 6, gäller följande undantag.

7.1 FÖRSÄKRADS EGENDOM
Försäkringen gäller inte för skada på försäkrads egendom.

7.2 KRAV MELLAN FÖRSÄKRADE
Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav mellan de försäkrade, om inte annat anges i försäkrings-
brevet.

7.3 UTSPRIDNING AV ÄMNEN 
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit som följd av utspridning av fasta eller flytande ämnen. 

7.4 BOGSERAT FÖREMÅL
Försäkringen gäller inte för skada, som uppkommer på eller till följd av bogserat föremål. 

7.5 SÄRSKILT ÅTAGANDE
Försäkringen gäller inte för sådant skadestånd eller sådan del därav som beräknats i strid mot gällande 
svensk skadeståndsrätt eller som grundas på särskilt avtal i den mån avtalet medför skadeståndsskyldig-
het utöver annars gällande rätt. 

7.6 FÖRUTSEBAR SKADA
Försäkringen omfattar inte skada som uppkommit under sådana omständigheter, att det för försäkrings-
tagaren eller hans arbetsledning borde ha stått klart att skada skulle komma att inträffa.

7.7 BERUSNING ELLER DROGPÅVERKAN
Försäkringen gäller inte för skada orsakad under självorsakad berusning eller annan drogpåverkan. Detta 
undantag gäller dock endast om försäkrads arbetsledning eller företagsledning hade kännedom om be-
rusningen eller påverkan.

7.8 OMHÄNDERTAGEN EGENDOM
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade, eller för hans räkning annan person, 
hyrt, leasat, lånat eller annars nyttjat.

7.9 BÖTER, VITEN ELLER STRAFFSKADESTÅND
Försäkringen omfattar inte böter, viten, straffskadestånd (till exempel ”punitive damages”) eller andra 
liknande kostnader.

7.10 MYNDIGHETS FÖRESKRIFT
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit då drönaren
• använts i verksamhet för vilken luftvärdighetshandling av bestämd typ varit föreskriven och sådan inte  
 varit gällande,
• med försäkringstagarens vetskap använts i strid mot myndighets föreskrift för luftfart – t. ex. 
  beträffande luftfartygets utrustning, underhåll, lastning eller navigation och operativa handhavande –  
 såvida inte försäkringstagaren kan visa att skadan ändå skulle ha inträffat,
• med försäkringstagarens vetskap använts i verksamhet som kräver tillstånd och sådant saknats.

7.11 KONFISKATION M.M.
Försäkringen omfattar inte skada, vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller 
står i samband med konfiskation, beslag, kvarstad, rekvisition eller annan åtgärd från myndighet eller 
makthavare.

9  Försäkringsbelopp

Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet utgör högsta sammanlagda ersättning vid varje 
skada som försäkringsgivaren betalar för skadestånd inklusive ränta, utrednings-, förhandlings- och 
räddningskostnader. 

Rättegångskostnader ersätts dock även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids. 
Ombudskostnader ersätts endast i det fall försäkringsgivaren i förväg godkänt dessa. 

9.1 SERIESKADA
Flera skador anses som en skada om de uppkommit av samma orsak och vid samma tillfälle. 

9.2 MILJÖSKADA
Vid miljöskada som uppkommit utan samband med annan skada eller genom nödläge med försäkrad  
drönare, är försäkringsgivarens ansvar begränsat till 25 prisbasbelopp.
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10  Självrisk 

10.1 GRUNDSJÄLVRISK
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skadan en självrisk som framgår av 
försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren. Endast en självrisk dras om flera skador uppkommit av sam-
ma orsak och vid samma tillfälle. Självriskavdrag skall göras även från räddningskostnader enligt punkt 12 
även om någon skada eller förlust som kan ersättas enligt villkoren inte uppkommer.  

10.2 MILJÖSKADA
Vid miljöskada enligt punkt 9.2 utgör självrisken ett prisbasbelopp.

12  Åtgärder vid skada 

Då skada eller förlust inträffar eller kan befaras vara omedelbart förestående är den försäkrade skyldig 
att efter förmåga verka för att begränsa eller avvärja skada. Den försäkrade skall vidare, om tredje man 
är ersättningsskyldig, vidta erforderliga åtgärder för att bevara försäkringsgivarens rätt mot denne. 

Föreskrifter som försäkringsgivaren meddelar i dessa avseenden skall såvitt möjligt iakttas. 

Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte iakttar sina skyldigheter enligt första   
stycket och om det kan antas att detta varit till men för försäkringsgivaren, är bolaget berättigat till  
skäligt avdrag på ersättningsbelopp som annars bort utgå eller till fullständig befrielse från ersättnings-
skyldighet. 

Vid ansvarsförsäkring lämnas ersättning för räddningskostnad endast inom ramen för försäkringsbelop-
pet för person- respektive egendomsskada och endast i den mån beloppet inte tas i anspråk för utgivande 
av skadestånd. 

Ersättning lämnas inte då rätt till ersättning föreligger enligt lag eller författning eller på grund av annan 
försäkring, garanti eller annat avtal som inte är försäkring. 

12.1 RÄDDNINGSPLIKT
Den försäkrade ska efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
• begränsa skada som redan inträffa.

Detta innebär att
• den försäkrade är skyldig att begränsa verkningarna av händelse som kan medföra skadestånds-  
 skyldighet
• den försäkrade ska medverka till att eventuell återkravsrätt mot tredje man bevaras
• de föreskrifter som försäkringsgivaren meddelar ska följas.

12.2 PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE AV RÄDDNINGSPLIKT
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyller sin räddningsplikt enligt ovan 
och om det kan antas ha varit till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigad till skäligt 
avdrag på den ersättning som annars borde ha betalats, eller till fullständig befrielse från ersättningsskyl-
dighet.

12.3 RÄDDNINGSSKOSTNAD
Försäkringsgivaren ersätter den försäkrades kostnader för räddningsåtgärder enligt punkt 12.1, om de 
med hänsyn till omständigheterna varit skäliga.

12.3.1 BEFARAD SKADA OCH SANERING
Ersättning lämnas inte för kostnad för sanering av egen egendom eller på fastighet som ägs, hyrs eller 
annars nyttjas av den försäkrade.

13  Anmälan om skada med mera

Den försäkrade ska snarast möjligt, dock senast inom ett år, skriftligen underrätta försäkringsgivaren om
• skadeståndskrav som framställts mot försäkrad, oavsett om kravet har preciserats ekonomisk,
• sin kännedom om att någon avser att framföra skadeståndskrav mot försäkrad
• handling som försäkrad inser eller har skälig anledning anta kan komma att leda till skadeståndskrav.
 Om skadeståndskrav inte framförts till försäkringsgivaren inom ett år från den tidpunkt då den   
 försäkrade mottagit detta är försäkringsgivaren fri från ersättningsskyldighet.

Av luftfartsmyndighet fastställda åligganden i samband med haveri skall iakttas. 
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13.1 SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPLYSNINGAR
Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål lämna försäkringsgivaren handlingar och andra upplysningar 
som kan vara av betydelse för skadeutredning.

13.2 SKYLDIGHET ATT UTREDA, VITTNA MED MERA 
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och undersökningar, som 
är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvarighet, vilka kan genomföras inom 
den försäkrades verksamhet. I händelse av rättegång skall den försäkrade tillse att i erforderlig utsträck-
ning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos honom anställd personal. 

13.3 ORIKTIGA UPPGIFTER I SAMBAND MED SKADA 
Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning, skall 
rätten till ersättning sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 

13.4 POLISUTREDNING OCH RÄTTEGÅNG MED MERA
Har försäkrad i sak som kan beröra försäkringen kallats till förhör inför polismyndighet eller annan myn-
dighet eller har han i sådan sak instämts till domstol, ska han omedelbart underrätta försäkringsgivaren 
om detta. Försäkringsgivaren äger rätt att utse rättegångsombud samt lämna denne för rättegången 
erforderliga anvisningar och instruktioner.

Försäkrad är även skyldig att utan ersättning tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnig-
bevisning kan föras med hjälp av hos honom anställd personal.

Försäkrad är skyldig att aktivt medverka i rättegång eller annat rättsligt förfarande. Om ansvar har sin 
grund i dom som grundas på den försäkrades passivitet eller utevaro från rättens sammanträde eller part 
underlåtelse att avge svar (tredskodom) äger försäkringsgivaren rätt till fullständig befrielse från sina 
åtaganden, om det inte är uppenbart att domslutet skulle ha blivit detsamma efter en materiell prövning.

13.9 ANSVARSBEGRÄNSNING
Medför ansvarsbegränsning i avtal inskränkning i försäkringstagarens skadeståndsskyldighet och avstår 
försäkringstagaren från att åberopa ansvarsbegränsningen, föreligger inte ersättningsskyldighet för 
försäkringsgivaren.

13.10 UPPGÖRELSE I GODO
Den försäkrade är, om försäkringsgivaren så önskar, skyldig att medverka till uppgörelse i godo med 
skadelidande. Han har dock inte rätt att utan bolagets tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, godkänna 
ersättningsanspråk eller utbetala ersättning. 

Handlar den försäkrade häremot är försäkringsgivaren ersättningsskyldigt endast i den mån ersättnings-
anspråket uppenbart var lagligen grundat. 

Har försäkringsgivaren förklarat sig villigt att – så långt försäkringsbeloppet räcker – göra upp i godo med 
den, som kräver skadestånd, är försäkringsgivaren fritt från skyldighet att svara för därefter uppkommen 
kostnad och att företaga ytterligare utredning. 

13.12 SPECIFICERAT ANSPRÅK
Den försäkrade är skyldig att utan kostnad för försäkringsgivaren lämna bolaget specificerat anspråk på 
ersättning.

13.13 SKADEUTBETALNING
Ersättning utbetalas senast en månad efter det erforderlig utredning avslutats. 

Föranleder skadan utredning av luftfarts- eller polismyndighet har den försäkrade rätt att få ersättnings-
frågan prövad först sedan försäkringsgivaren fått protokoll över utredningen. 
Försäkringsgivaren är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersätt-
ning eller iståndsättande av skadad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördes-
krig, revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering, 
rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet. 

Förbehållet i fråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om försäkringsgivaren vidtagit eller är föremål 
för konfliktåtgärder. 
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 Defintioner
  

FLYGNING 
Drönaren skall anses vara under flygning från det ögonblick då motoreffekten ökas i avsikt att företa start 
till det moment då det efter landning har avslutat flygningen. 

MILJÖSKADA 
Med miljöskada förstås skada genom 
• förorening av eller annan inverkan på vattendrag, sjö eller annat vattenområde, grundvatten, luft samt  
 mark 
• buller, skakning, värme, lukt eller ljus 
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Allmän information

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER
Svedea AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den 
svenska marknaden för International Insurance Company of Hannover SE:s räkning. Svedea har sin ansvarsförsäkring 
hos Markel International Insurance Company Ltd.

Försäkringsgivare är International Insurance Company of Hannover SE (Inter Hannover). Svedea får ersättning från 
Inter Hannover för de förmedlade försäkringarna och den baseras på den totala premievolymen i kombination med 
försäkringsaffärens tekniska resultat. Hannover Rück SE har ett kvalificerat innehav i Svedea AB.

Svedea AB är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Detta kan kontrolleras hos 
respektive myndighet, se kontaktuppgifter nedan. 

TILLÄMPADE LAGAR
På våra försäkringsavtal tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring (Marknadsföringslagen 2008:486), 
försäkringsavtalet (Försäkringsavtalslagen 2005:104) och distansköp (Distans och hemförsäljningslagen 2005:59) 
samt rättsförhållanden i övrigt, såvida inget annat framkommer av villkoren eller särskild överenskommelse.

VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Svedea AB, och i förekommande fall Inter Hannover, använder personuppgifter i vår administration, skadereglering, 
marknads- och kundanalys, produktutveckling, marknadsföring och för statistiska ändamål. Vi behandlar uppgifterna 
i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifterna kan komma att kompletteras med uppgifter ur 
offentliga register, främst statens person- och adressregister (SPAR) och kan komma att lämnas ut till samarbets-
partners. I vissa fall är vi också enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till bland andra Finansinspektionen och 
Skatteverket. Du har rätt att ansöka om att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och begära rättelse av fel-
aktiga uppgifter.

OM DU HAR KLAGOMÅL
Om du har generella klagomål mot Svedea AB gällande till exempel försäljning kan du vända dig till vår klagomåls-
ansvarige, se Svedeas kontaktuppgifter nedan. Vid tvist kan du vända dig till Allmän domstol. Om du har klagomål 
gällande skadereglering hänvisar vi till besvärshänvisningen i skaderegleringsbeslutet. Du hittar också informationen 
på svedea.se.

VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER OCH ADRESSER

 International Insurance Company Hannover Rück SE Markel International
 of Hannover SE, Sverige filial  Insurance Company Ltd
Org. nr: HRB 211924 (Reg. i Tyskland) HRB 6778 516404-6129
Adress: Box 22085 Karl-Wiechert-Alee 50 Sveavägen 9
 104 22 Stockholm 30625 Hannover 111 57 Stockholm
   Tyskland 

 Svedea AB  Bolagsverket Finansinspektionen 
Adress: Box 3489  851 81 Sundsvall Box 7821  
 103 69 Stockholm  103 97 Stockholm  
Telefon: 08-790 03 00 0771-670 670  08-787 80 00
Mejl:  info@svedea.se bolagsverket@bolagsverket.se finansinspektionen@fi.se 
Hemsida:  svedea.se  bolagsverket.se  fi.se


