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ÄNDRINGAR I VILLKOR GRD10 

Drönarförsäkring 
Från 2022-06-01 

I EGENDOMSFÖRSÄKRING 

6 Försäkringens omfattning 
Samtliga säkerhetsföreskrifter finns nu samlade under punkt 11.1 Särskilda regler. 
 
Tidigare säkerhetsföreskrift 6.1.1.6 DRÖNARE I ANDRA KATEGORIER ÄN ÖPPEN har för tydlighetens skull  
flyttats till punkt 7 Vad försäkringen inte gäller för, då den var formulerad som ett undantag avseende  
drönare/försäkrad egendom som framförs i kategori Specifik eller kategori Certifierad (om inte annat  
anges i försäkringsbrevet). 

 

7 Vad försäkringen inte gäller för 
Har förtydligat att undantagen gäller utöver Allmänna undantag enligt punkt 6 i AA Allmänna avtalsbestämmelser. 
 
7.2 ANDRA UNDANTAGNA SKADOR 
I enlighet med Transportstyrelsens regelverk och för att säkerställa att försäkrad egendom framförs i  
kategori Öppen har vi infört ytterligare undantag. Försäkringen gäller inte för skada på försäkrad egendom 

• som framförts av räddningstjänst och liknande, om inte annat anges i försäkringsbrevet, 

• vid flygning i räddningsinsats, 

• vid flygning inomhus. 
 
 

II ANSVARSFÖRSÄKRING 
 
6 Vad försäkringen gäller för 
Tidigare omfattning 6.1.3 DRÖNARE I ANDRA KATEGORIER ÄN ÖPPEN har för tydlighetens skull flyttats till  
punkt 7 Vad försäkringen inte gäller för, då den var formulerad som ett undantag avseende drönare/ 
obemannat luftfartyg eller därtill hörande utrustning som framförs i kategori Specifik eller kategori Certifierad  
(om inte annat anges i försäkringsbrevet). 
 

7 Vad försäkringen inte gäller för 
Har förtydligat att undantagen gäller utöver Allmänna undantag enligt punkt 6 i AA Allmänna avtalsbestämmelser. 
 
7.2 ANDRA UNDANTAGNA SKADOR 
I enlighet med Transportstyrelsens regelverk och för att säkerställa att försäkrad egendom framförs i kategori  
Öppen har vi infört ytterligare undantag. Försäkringen gäller inte för skada genom 

• att obemannat luftfartyg eller därtill hörande utrustning framförts av räddningstjänst och liknande, 

• att obemannat luftfartyg med därtill hörande utrustning framförts inomhus. 
 

 

III FLYG-VIDARE-FÖRSÄKRING 
 
6 Vad försäkringen gäller för 
Tidigare omfattningsskrivning avseende drönare som framförs i kategori Specifik eller kategori Certifierad har  
omformulerats och flyttats till punkt 7 Vad försäkringen inte gäller för, då sådan egendom generellt sett inte  
omfattas av försäkringen. 
 

7 Vad försäkringen inte gäller för 
Har förtydligat att undantagen gäller utöver Allmänna undantag enligt punkt 6 i AA Allmänna avtalsbestämmelser. 
 
Har även förtydligat att försäkringen inte omfattar kostnad för hyra av egendom motsvarande den försäkrade i det fall  
egendomsskadan inte är ersättningsbar. Ordet avbrottstid är fetmarkerat för att visa att det finns en definition i  
AA Allmänna avtalsbestämmelser. 


