Hvis du ejer en drone, der vejer mere end 250 gram, skal du
have en lovpligtig ansvarsforsikring. Hos GF kan du forsikre
droner på op til 25 kg.
GF’s ansvarsforsikring dækker eventuelle krav om erstatninger, hvis du kommer til at skade andre personer eller
andre personers ting med din drone.
Husk, at registrere dig som droneejer hos Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen, når du køber en drone, der vejer mere
end 250 gram. Husk også det lovpligtige dronetegn, som
kræves, hvis man flyver med droner over 250 gram udenfor
byområder.

Mikrodroners ansvar er dækket af
indboforsikring
En drone, der vejer mindre end 250 gram, er en
mikrodrone. Der er ikke krav om lovpligtig ansvarsforsikring til en mikrodrone. Hvis du kommer til at
skade andre eller andres ting med en mikrodrone,
så er det i stedet dækket af ansvarsforsikringen,
som er en del af din indboforsikring hos GF.

Du kan vælge mere til

Kaskoforsikring til mikrodrone

Ansvarsforsikringen kan udvides med en kaskoforsikring,
så du er dækket, hvis dronen bliver stjålet. Og det er ikke
alene dronens værdi, du får dækket. Hvis du har eftermonteret ekstraudstyr, fx et kamera, så dækker vi også det op
til et bestemt maks. beløb.

Ønsker du en særskilt kaskoforsikring til din mikrodrone,
fx hvis den er meget dyr, så kan vi i GF sagtens hjælpe dig
med det.

Kaskoforsikringen dækker også skader, som dronen får, når
du flyver med den. Fx hvis du ved et uheld kolliderer med
et træ. Transportskader på dronen på vej til og fra det sted,
hvor du skal flyve med dronen, er også dækket.

Lad bare andre prøve din drone
Det er sjovt at dele, og måske vil nogen gerne prøve din
drone. Vi dækker, hvis der kommer en skade på din drone,
mens en anden flyver med den. Du skal blot sikre dig, at din
ven også har det lovpligtige dronetegn.

Kunderne deler overskuddet
Hos GF handler overskud ikke kun om
penge. Det handler også om god og
personlig rådgivning om dine
forsikringer. Og hvert år gør vi
regnskabet op, og kunderne deler
overskuddet. Det er det, vi kalder
overskud til hinanden.

GF Forsikring a/s er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
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