Ansvarsförsäkring för drönare
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Svedea AB, org nr 556786-1678, Sverige.

Produkt: Drönaransvarsförsäkring

Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbrevet och förköpsinformationen tillsammans med
det fullständiga försäkringsvillkoret som utgör avtalet mellan oss.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen skyddar privatperson mot skadestånd för skada orsakad av drönare. Många hemförsäkringar saknar skydd för denna typ
av skada.

Vad ingår i försäkringen?
Ansvar för person- och sakskada till följd av skada
orsakad av drönare.

Vad ingår inte i försäkringen?
Skada på drönaren.
Skada på din egen, hyrda eller lånad egendom.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Försäkringen gäller inte om:
Din egen, hyrda eller lånade egendom blir skadad.
Skadan orsakas på grund av berusning eller annan
drogpåverkan.

Du har framkallat en skadal uppsåtligen eller
genom grov vårdslöshet.
Skadan har uppkommit i samband med brottslig
gärning, eller medhjälp till brottslig gärning.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för skada som inträffar i Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?
När du har din försäkring hos oss har du ansvar för att bland annat:
• lämna korrekta uppgifter
• följa försäkringens säkerhetsföreskrifter
• följa fabrikantens anvisningar om skötsel, reparation m.m.
Om du inte uppfyller dessa krav finns risk att din ersättning minskas eller helt uteblir vid en eventuell skada. Läs mer om ditt ansvar
i det fullständiga villkoret.

När och hur ska jag betala?
Premien ska betalas inom 14 dagar från den dag du tecknar försäkringen. Du väljer själv om du vill betala per helår, halvår eller
kvartal. Vid uppdelad betalning tillkommer en avgift.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
När försäkringen börjar och slutar att gälla framgår av försäkringsbrevet. Avtalstiden är normalt ett år.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan ringa eller mejla och säga upp avtalet när som helst. Försäkringen upphör då att gälla vid försäkringstidens utgång.
Avtalet kan även avslutas om ditt försäkringsbehov upphör, till exempel om du sålt din drönare.

