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Allmän information

I det här dokumentet får du en kortfattad beskrivning om hur vår drönarförsäkring är uppbyggd, vilka 
generella bestämmelser som gäller och vad som ingår i försäkringens olika delar. För komplett informa-
tion se de fullständiga villkoren.

Försäkringsvillkoren kan vara allmänna villkor, grundvillkor eller tilläggsvillkor.
• Allmänna villkor innehåller generella regler som gäller för hela försäkringsavtalet. De kan till 
 exempel handla om betalningsregler, allmänna undantag och allmän information.
• Detta Grundvillkor innehåller försäkringsmomenten egendom och ansvar. Ett försäkringsmoment är  
 en del i en försäkring som ersätter en viss typ av skada.

HUR ÄR DET HÄR DOKUMENTET UPPBYGGT?
I det här dokumentet presenteras först allmän information som gäller generellt för hela offerten/
försäkringsavtalet. Sedan presenteras enskild information om varje särskilt försäkringsmoment. 

VAD BESTÅR FÖRSÄKRINGSAVTALET AV?
Vad som omfattas av försäkringen framgår av försäkringsavtalet som består av 
• försäkringsbrev med specifikationer och angivna villkor
• allmänna avtalsbestämmelser, AA
• försäkringsavtalslagen (2005:104, FAL)
• övrig svensk rätt.

Ditt försäkringsbrev med specifikationer och angivna försäkringsvillkor gäller före ej tvingande  
lagregler. Om de olika delarna av försäkringsavtalet innehåller motstridiga bestämmelser gäller  
tolkningsföreträde i den ordning som anges ovan. Observera dock att särskilda regler alltid har  
företräde framför generella.

FÖRSÄKRINGEN INNEHÅLLER VISSA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR
I vissa försäkringsmoment finns undantag när försäkringen inte gäller. Det kan även finnas andra 
begränsningar för vissa moment, till exempel när det gäller högsta ersättning. Dessutom kan vissa 
moment ha särskild självrisk, det vill säga självrisk som är högre än grundsjälvrisken.

All information om undantag, högsta ersättning, särskilda självrisker med mera som gäller för 
försäkringen står i försäkringsvillkoren eller försäkringsbrevet. Det är därför viktigt att läsa igenom 
villkoren och försäkringsbrevet och särskilt notera vad som står under rubrikerna ”Vad försäkringen 
inte gäller för”, ”Högsta ersättning” och ”Särskild självrisk”. Lägg också särskilt märke till vad som står 
under ”Säkerhetsföreskrifter” och ”Åtgärder vid skada”. 

DU MÅSTE BETALA I TID FÖR ATT FÖRSÄKRINGEN SKA GÄLLA
En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att du betalar premien i rätt tid. Sista betalningsdag 
framgår alltid av fakturan. Om du betalar premien för sent gäller försäkringsskyddet först från dagen 
efter betalningen.

DU MÅSTE LÄMNA RÄTT UPPGIFTER OCH MEDDELA ÄNDRINGAR
Både när du tecknar och förnyar försäkringen är det viktigt att vi får rätt uppgifter om vilka drönare  

 och ”piloter” som omfattas av försäkringen eller andra uppgifter som ligger till grund för försäkringen.  
 Om du  inser att vi tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden som är av  
 uppenbar  betydelse för riskbedömningen ska du snarast meddela oss de rätta uppgifterna. 

Ändras förhållanden som ligger till grund för försäkringen ska du meddela detta till oss om ändringen  
 gör att risken för skada ökar. 

Om du medvetet eller av oaktsamhet har låtit bli att lämna korrekta uppgifter och/eller inte har 
 meddelat ändringar som ökat risken för skada kan det leda till att vi är fria från ansvar eller endast har  

 ett begränsat ansvar för skada. 
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DU MÅSTE FÖLJA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA FÖR ATT FÅ FULL ERSÄTTNING
 För att minska risken för skada gäller försäkringen med vissa säkerhetsföreskrifter. I försäkrings-  
 villkoren kan du se vilka föreskrifter som gäller för respektive försäkringsmoment. Det kan också finnas  
 föreskrifter angivna i försäkringsbrevet eller i särskilt villkor som framgår av  försäkringsbrevet. 

 Om säkerhetsföreskrifterna inte har följts vid skadetillfället kan din ersättning komma att minskas.  
 Detta gäller dock inte om skadan får antas ha inträffat även om föreskrifterna hade följts. Vid allvarlig  
 försummelse av säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen till och med helt utebli.

 Åtgärder vid skada

VAD MÅSTE GÖRAS VID SKADA?
Vid skada ska du efter förmåga
• förhindra ytterligare skada som kan befaras vara omedelbart förestående och begränsa effekterna  
 av händelse som kan medföra skadeståndsskyldighet
• begränsa skada som redan inträffat
• snarast möjligt ta hand om och skydda skadad egendom
• medverka till att eventuell återkravsrätt mot tredje man bevaras
• följa de föreskrifter som vi meddelar.

ANMÄL SKADA SÅ SNART SOM MÖJLIGT
Skada som kan leda till ersättnings- eller skadeståndskrav ska anmälas till oss så snart som möjligt. Vid 
stöld eller annat brott ska du göra en polisanmälan och skicka in polisrapport till oss.

FRAMFÖR DINA KRAV PÅ ERSÄTTNING
Du måste framställa krav på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd till oss senast ett år 
från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. 
Annars går rätten till ersättning förlorad.
 
Med ”det förhållande” menas, exempelvis
• vid egendomsförsäkring – tidpunkten då skadan upptäcks,
• vid ansvarsförsäkring – tidpunkten då du fick kännedom om skadeståndskrav mot företaget, oavsett  
 om kravet preciserats ekonomiskt.
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Produktinformation

 Nedan följer information om vad de olika momenten omfattar. Vilka moment som ingår i din 
 försäkring framgår av offerten eller av försäkringsbrevet.

 I Egendomsförsäkring

Försäkringen gäller för skador på försäkrad egendom.

VAD TÄCKER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom (all-
riskförsäkring). Vilket belopp försäkringen täcker framgår av offerten eller av försäkringsbrevet eller 
försäkringsbeviset.

VAD ÄR FÖRSÄKRAT OCH VILKEN ERSÄTTNING LÄMNAS?
Försäkringen omfattar drönare med utrustning som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset 
och gäller med angivna försäkringsbelopp. 

Skada på drönare eller delar till drönare och/eller kamera inklusive utrustning värderas till kostnaden 
för återställandet, dock högst enligt nedan.
 
Drönare eller delar till drönare     Ersättning i procent av 
och kamera med utrustning     nyanskaffningsvärdet
Ålder i månader  
  
< 12 månader   100 % 
12 – 18 månade   80 % 
18 – 24 månader    70 %
24 – 36 månader   50 %
> 36 månader   20 %

VAD FINNS DET FÖR UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen gäller inte för skada genom
• översvämning,
• fukt, röta, mögel eller svamp – som ej beror på oförutsedd utströmning av vätska från lednings- 
 system med därtill anslutna anordningar,
• erosion, ljus och biologisk inverkan,
• skadedjur och insekter,
• sprängningsarbete,
• bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott.

Försäkringen gäller inte heller för skada
• som kan ersättas av garanti eller avtal,
• som består i förslitning, förbrukning, utmattning eller korrosion (till exempel rost eller frätning),
• som består i självförstörelse, till exempelvis självsprickor, vittring, färg- eller formförändring,
• betingad av bearbetning, reparation eller rengöring,
• då egendomen är utlånad, utleasad eller uthyrd, ej heller överlämnad till annan för försäljning eller  
 belåning,
• som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom  
 normal service eller justering.
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VILKA SÄKERHETFÖRESKRIFTER MÅSTE FÖLJAS?
För att minska risken för skada finns det säkerhetsföreskrifter som du måste följa för att försäkringen  

 ska gälla. Om du har åsidosatt säkerhetsföreskrifterna kommer din ersättning att minskas. Vid allvarlig  
 försummelse kan ersättningen till och med helt utebli. 

Exempel på säkerhetsföreskrifter:
• Du som försäkringstagare ska se till att föreskrifter som meddelas i lag eller förordning i syfte att  

  förhindra eller begränsa skada följs. Exempelvis Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade  
  luftfartyg (UAS) (TSFS 2009:88).  Även föreskrifter som meddelas av tillverkare, leverantör,   
  besiktningsman eller motsvarande ska följas.

• När egendomen inte nyttjas ska den förvaras på ett betryggande sätt så att risk för stöld minimeras.
• Egendomen får inte lämnas i obevakat fordon eller flygas när risk för skada är uppenbar på grund av  

  väderleksförhållandet. 
•  Vid transport av egendom ska egendomen emballeras, packas och stuvas på ett lämpligt sätt. Vid  

  kortare uppehåll ska fordon vara låst och fönster vara stängda.

VAD ÄR SJÄLVRISKEN VID SKADA?
Du har en självrisk vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken framgår av offerten eller av försäkrings-
brevet.

 II Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller om någon kräver skadestånd av den försäkrade på grund av en sak- eller person 
 skada.  Försäkringen omfattar både kostnader för utredning och ersättning av eventuellt skadestånd

VAD TÄCKER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada som inträffar under den tid försäkringen är i 
kraft. Vid miljöskada gäller försäkringen för skadeståndskrav som framställs mot den försäkrade under 
den tid försäkringen är i kraft. Försäkringen gäller för skada som inträffar i Sverige, om inget annat 
anges i offerten/försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller 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. Försäkringen omfattar skadestånds-
skyldighet för person- och sakskada samt förmögenhetsskada som är en direkt följd av sådan person- 
eller sakskada.

Försäkringen gäller även, med begränsade belopp, för skadeståndsskyldighet till följd av
• miljöskada vid tillfälligt fel

Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som beräknas överstiga självrisken åtar vi 
oss 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 den försäkrade  är skyldig att utge.

HUR HÖG KAN ERSÄTTNINGEN BLI?
Försäkringsbeloppet anges i offerten eller i försäkringsbrevet.

VAD FINNS DET FÖR UNDANTAG I FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller bland annat inte för
• ren förmögenhetsskada, det vill säga ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att 
 någon lider person- eller sakskada
• skada på försäkrads egendom
• skada på på bogserat föremål
• skada som uppkommit som följd av utspridning av fasta eller flytande ämnen
• skada orsakad under självorsakad berusning eller annan drogpåverkan
• skada som var möjlig att förutse
• krav mellan två parter som täcks av samma försäkring.

VAD ÄR SJÄLVRISKEN VID SKADA?
Du har en självrisk vid varje skadetillfälle. Självrisken framgår av offerten/försäkringsbrevet.
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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 ersätt-
ning 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 kontrolle-
ras 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 över-
enskommelse.

VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Svedea AB, och i förekommande fall Inter Hannover, använder personuppgifter i vår administration, skade-
reglering, 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 felaktiga uppgifter.

OM DU HAR KLAGOMÅL
Om du har generella klagomål mot Svedea AB gällande till exempel försäljning kan du vända dig till vår 
klagomålsansvarige, 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


