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Vejledning

Din Droneforsikring
I Danmark skal ejere og brugere af droner være ansvarsforsikrede, og derfor indeholder din
droneforsikring altid en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker de skader, du forvolder på
andre og andres ting ved brug af dronen.
Udover ansvarsforsikringen kan du vælge en kaskoforsikring.
Det er vigtigt, at du er klar over, hvad din forsikring dækker. Vi anbefaler derfor, at du læser dine
betingelser igennem, da forsikringen ikke dækker alle de skader eller tab, du kan komme ud for.
Din Droneforsikring består af din police og dine betingelser. I policen kan du se, hvilke dækninger
du har valgt, og hvilke særlige forhold der gælder for netop din forsikring. Betingelserne beskriver,
hvordan du er dækket, og hvordan vi beregner erstatningen.

Droneforsikringen består af følgende faste dækning
l

Ansvarsforsikring - Dækker, hvis du med din drone laver skader på andre personer eller på
deres ting.

Derudover kan du udvide forsikringen med
l

Kaskoforsikring - Dækker skader på dronen ved nedstyrtning og sammenstød.

Hvad beskriver dine betingelser?
Dine betingelser beskriver, hvad og hvem din forsikring omfatter, hvordan du er dækket i
forskellige situationer, og hvordan vi beregner erstatningen.
Betingelserne beskriver alle de dækninger, du kan vælge på forsikringen. I din police kan du se,
hvilke dækninger du har købt, og dermed hvilke dækninger du har på netop din forsikring.

Ordforklaring
I betingelserne er nogle ord markeret med en stjerne (*). Det betyder, at vi har forklaret ordet i
ordforklaringen. Ordforklaringen finder du sidst i betingelserne.

Hvis der sker en skade
Forsøg efter bedste evne at begrænse skaden, og kontakt os hurtigst muligt. Du anmelder din skade
på 35 47 35 00.

Gem dine kvitteringer og dokumentation
Sørg for at gemme dine kvitteringer eller anden form for dokumentation.

Læs mere og få gode råd på almbrand.dk
På almbrand.dk kan du læse mere, få gode råd om skadeforebyggelse og også finde en
klagevejledning.
Gode råd til at forebygge skade: almbrand.dk/forebygskade
Hvis du vil klage: almbrand.dk/klage
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1
1.1

2
2.1

3

Hvem dækker forsikringen?
Forsikringen dækker forsikringstageren* og enhver, som med forsikringstagerens tilladelse
fører dronen, bruger dronen eller lader andre bruge dronen.

Hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker inden for dansk område jævnfør luftfartsloven eksklusive Grønland
og Færøerne.

Registrering og brug af dronen

Det er en betingelse for dækning, at dronen er registreret, og anvendes, i henhold til den til enhver
tid gældende lovgivning, herunder luftfartsloven og bekendtgørelser, der er udstedt i henhold til
luftfartsloven.

4

Hvad skal vi have besked om?

Vi skal hurtigst mulig have besked, hvis forhold, der er nævnt i policen, ændrer sig.
Forsikringsbetingelserne og prisen er fastsat på baggrund af oplysningerne i policen. Hvis
oplysningerne ikke er rigtige, og vi ikke får besked om det, kan det betyde, at retten til erstatning
bortfalder helt eller delvist.
Når vi får besked om ændringer, tager vi stilling til, om og på hvilke betingelser forsikringen kan
fortsætte.
Hvis forholdene ændrer sig, kan det betyde, at vi ændrer din forsikring, herunder pris og
betingelser.

5
5.1

Ved skade
Alle skader skal hurtigst muligt anmeldes til os. Du kan anmelde din skade på 35 47 35 00.
Hvis vi ønsker en skriftlig anmeldelse, vil vi bede om det.

5.2

Vi skal give samtykke til det, før der laves en aftale om erstatning eller reparation.

5.3

Vi skal altid godkende en anerkendelse af erstatningspligt og en godkendelse af et
erstatningskrav. Ligesom vi bestemmer, hvordan sagen skal behandles.

5.4

Hvis vi har betalt en erstatning, indtræder vi i sikredes* eventuelle krav mod tredjemand.

Hvis sikrede ikke følger disse retningslinjer, kan det få betydning for dækningen.

6

Anden forsikring

6.1

Hvis sikrede er omfattet af en anden forsikring for en interesse, der også er omfattet af
denne forsikring, bortfalder vores dækning for denne interesse.

6.2

Hvis sikrede er omfattet af en forsikring mod samme eller lignende interesse i et andet
selskab, og har det selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes,
gælder samme forbehold denne forsikring. Det betyder, at en erstatning betales
forholdsmæssigt af selskaberne.
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7

Regres

Har vi på baggrund af andet end policen måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen,
har vi regresret* for de betalte udgifter.
For eksempel i følgende tilfælde:
7.1

Ved forsæt eller grov uagtsomhed
Ved skade, hvis der handles med forsæt, grov uagtsomhed eller i spiritus- eller
narkotikapåvirket tilstand.

7.2

Ved erstatning til panthaver
Ved skadetilfælde, hvor sikredes ret til erstatning er helt eller delvist faldet bort, og
erstatning kun udbetales på grundlag af forsikringsaftalelovens § 54 eller en noteret
panthaverdeklaration.

7.3

Ved overtrædelse af lovgivning
Ved skade, som er opstået under flyvning i strid med luftfartslovgivningen.

8

Generelle undtagelser

Forsikringen dækker ikke følgende:
8.1

Konkurrenceflyvning m.m.
Skade, der sker under løb, konkurrencer eller lignende samt træning til disse aktiviteter.

8.2

Krigs-, jordskælvs- og atomskader
Skade som følge af en eller flere af følgende:

8.3

8.2.1

Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller
borgerlige uroligheder.

8.2.2

Jordskælv eller andre naturforstyrrelser.

8.2.3

Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

Sanktioner
8.3.1

8.4

Enhver erstatningspligt og andre forpligtelser over for den sikrede under denne
forsikring bortfalder, hvis vi vurderer, at opfyldelsen af disse forpligtelser vil
kunne udsætte sikrede for sanktioner, restriktioner, forbud eller lignende
utilsigtede konsekvenser som følge af resolutioner eller anden beslutning
vedtaget af de Forenede Nationer eller som følge af handels- eller økonomiske
sanktioner, lovgivning eller andre former for regler, bestemmelser eller
regulativer udstedt af Den Europæiske Union, Storbritannien, USA eller enhver
stat, hvor sikrede har sit forretningssted eller hovedkontor.

Forsvar og militære formål
8.4.1

Skade der sker, som følge af at dronen bliver benyttet til forsvars- eller
militærformål.
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9
9.1

Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr
Vi opkræver betalingen via indbetalingskort eller Betalingsservice sammen med porto eller
opkrævningsgebyr.
Hvis du ikke betaler forsikringen senest på betalingsdagen, sender vi en rykker med
oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på
den nye betalingsdag.
Rykkeren er pålagt et gebyr, og vi beregner renter efter renteloven fra opkrævningens
sidste rettidige betalingsdag, til du betaler.

9.2

Sammen med betalingen opkræver vi skadeforsikringsafgift på statens vegne. Det skal vi
ifølge lov om afgift af skadesforsikringer.

9.3

Desuden kommer de øvrige afgifter, som vi skal opkræve ifølge lovgivningen, oven i prisen.

9.4

Vi kan opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med at udarbejde
og sende dokumenter samt med udbetalinger, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og
andre ydelser i forbindelse med kundeforholdet. Du kan altid se de gældende gebyrer på
www.almbrand.dk eller få dem oplyst ved at kontakte os.

10

Selvrisiko

Det står i policen, om forsikringen er oprettet med selvrisiko*.
Vi beregner og opkræver selvrisiko ved alle skader, der har medført udgift for os.
Den selvrisiko, der er fastsat i policen, beregnes af
l

erstatning til skadelidte*, inklusive renter og omkostninger

l

fareafværgelsesudgifter

l

omkostninger, der er foranlediget af den sikredes forsvar mod krav fra tredjemands
side.

Sker der både ansvars- og kaskoskade ved samme skadebegivenhed, opkræver vi kun én selvrisiko.

11

Moms

Hvis sikrede på skadedagen kan modregne moms og andre afgifter i sit regnskab med SKAT, opgør
vi erstatningen uden moms og evt. andre afgifter. Vi lægger ikke ud for moms og andre afgifter.

12

Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko

Vi indeksregulerer* i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor.
Indeksreguleringen finder sted efter de følgende retningslinjer, medmindre andet står i police eller
betingelser.
12.1

Vi regulerer prisen fra den 1. januar. Den nye pris gælder først fra næste hovedforfald* efter
reguleringen.

12.2

Forsikringssummer*, erstatningsmaksimumbeløb og selvrisici regulerer vi den 1. januar.
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Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det nævnte indeks, kan vi fortsætte
reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller en anden
institution.

13
13.1

Forsikringens varighed og opsigelse
Hvis du er forbruger:
13.1.1

Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af
parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til
hovedforfald, som står i policen.

13.1.2

Vi kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til
forfald*.

13.1.3

Hvis forsikringstageren ikke kan godkende ændringerne, kan han/hun opsige
forsikringen fra forfald.

13.1.4

Efter en skade er anmeldt, kan begge parter - indtil 14 dage efter, at erstatningen
er betalt, eller efter at skaden er afvist - skriftligt opsige forsikringen med 14 dages
varsel. I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan vi, indtil 14
dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist - og med mindst
14 dages varsel - vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår. Det kan f.eks. ske
ved at indføre en selvrisiko, forhøje den gældende selvrisiko, begrænse dækningen,
kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan skriftligt vælge at
lade forsikringen udgå, fra det tidspunkt hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal
have skriftlig besked om det, inden ændringen træder i kraft. Hvis forsikringstager
er forbruger*, gælder desuden følgende:

13.1.5

Til trods for forsikringsbetingelsernes punkt 13.1.1 om forsikringens varighed og
opsigelse er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren skriftligt
kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned.
For det forkortede opsigelsesvarsel skal forsikringstageren betale et gebyr. Hvis
opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald, efter forsikringen
er trådt i kraft, kommer der endnu et gebyr oveni.
Du kan altid se de gældende gebyrer på almbrand.dk/opsigelsesgebyrer eller få
dem oplyst ved at kontakte os.

13.2

Hvis du er erhvervsdrivende:
13.2.1

Er forsikringen oprettet for en 1-årig periode (se policen), fortsætter den, indtil en
af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til
hovedforfald, som står i policen.

13.2.2

Er forsikringen oprettet for en flerårig periode (se policen), fortsætter den, indtil
en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den
flerårige periodes udløb.

13.2.3

Vi kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel. Kan
forsikringstageren* ikke godkende ændringerne, har forsikringstageren ret til at
opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til
ugunst for forsikringstageren.

13.2.4

Efter en skade er anmeldt, kan begge parter - indtil 14 dage efter erstatningen er
betalt, eller efter skaden er afvist - skriftligt opsige forsikringen med 14 dages
varsel. I stedet for at opsige forsikringen, efter en skade er anmeldt, kan vi, indtil
14 dage efter erstatningen er betalt, eller efter skaden er afvist - og med mindst 14
dages varsel - vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår. Det kan f.eks. ske ved
at indføre en selvrisiko*, forhøje gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve
bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan skriftligt vælge at lade
forsikringen udgå, fra det tidspunkt hvor ændringen skal træde i kraft.Vi skal have
skriftlig besked om det, inden ændringen træder i kraft.
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13.2.4.1 Hvis en forsikring er oprettet for en flerårig periode, kan
forsikringstageren kun opsige forsikringen mod at efterbetale 20 % af den
gældende pris for forsikringen.

14

Ved uoverensstemmelse

Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og os, skal sikrede kontakte os. Det gælder bl.a., hvis
sikrede ikke er enig i de oplysninger, som vi har brugt til afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at
grundlaget for afgørelsen er utilstrækkeligt.
Hvis sikrede efter at have kontaktet os stadig ikke er tilfreds med resultatet, kan sikrede klage til
den klageansvarlige hos Alm. Brand.
Brev:

Alm. Brand Forsikring A/S
Kundeambassadøren
Midtermolen 7
2100 København Ø

Mail:

forsikring.klager@almbrand.dk

Online: almbrand.dk/klage
Hvis sikrede efter at have kontaktet vores klageansvarlige stadig ikke er tilfreds med resultatet, kan
sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring, hvis sikrede er forbruger.

Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos:
Alm. Brand - almbrand.dk/ankenaevn
Ankenævnet for Forsikring - ankeforsikring.dk
Telefon 33 15 89 00
Du kan få flere oplysninger hos:
Forsikringsoplysningen - forsikringogpension.dk
Telefon 41 91 91 91

15

Besigtigelse

Så længe forsikringen er i kraft, har vi ret til at besigtige* det forsikrede.
Hvis der ved besigtigelsen konstateres risikoforøgelse eller uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan vi
fastsætte en frist for, hvornår forholdene skal være bragt i orden.
Vi kan også med 14 dages varsel

16

l

opsige forsikringen

l

forhøje prisen

l

ændre forsikringens vilkår, f.eks. ved at begrænse dækningen, indføre eller ændre en
selvrisiko eller kræve bedre sikring.

Lovgivning

For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed.
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17

Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba

Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne i de selskaber i Alm.
Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Man bliver automatisk medlem af
foreningen.
Foreningens formål er defineret i vedtægten.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale
kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen.
Se i øvrigt foreningens vedtægt, som ligger på almbrand.dk, og som foreningens medlemmer til
enhver tid kan få ved at kontakte Alm. Brand.
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For Droneansvar gælder Fællesbestemmelser under afsnit 10 og indholdet i dette afsnit.

1

Hvilket ansvar dækker forsikringen?

Ansvarsforsikringens formål er at betale, hvis sikrede* har pådraget sig et erstatningsansvar, og at
friholde, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav. Vi træffer i øvrigt bestemmelse om sagens
behandling over for skadelidte*.
Sikredes anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun sikrede - ikke os. Sikrede kan derfor ved
at anerkende et erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af
forsikringen.
1.1

Forsikringen dækker det erstatningsansvar for person- og tingskader, som sikrede
pådrager sig i forsikringstiden iht. luftfartsloven ved flyvning med indregistrerede droner
med den startvægt, som står i policen.

1.2

Forsikringen omfatter de indregistrerede droner, som er knyttet til det
registreringsnummer, som står i policen, og som er ejet af forsikringstageren*.

2

Hvad dækker forsikringen ikke?

Forsikringen dækker ikke følgende:
2.1

Ansvar for skade på dronen eller påmonteret udstyr.

2.2

Ansvar for skade på forsikringstagerens, ejerens, førerens eller brugerens ting.

2.3

Ansvar for skade på førerens person.

2.4

Ansvar for skade på ting, som forsikringstager, ejer, fører eller bruger har til lån, leje,
opbevaring eller af anden årsag har i varetægt eller sat sig i besiddelse af.

2.5

Ansvar for skade på ting, som sikrede har påtaget sig at behandle eller bearbejde.

2.6

Ansvar for skade på transporteret gods.

2.7

Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder
'punitive damage'*.

2.8

Ansvar for krænkelse af privatlivets fred.

2.9

Ansvar for formuetab, der ikke følger af en af forsikringen dækket person- eller
tingskade.

2.10

Ansvar for skade, som opstår ved nedkastning eller spredning af kemikalier,
sprængstoffer eller andet materiale eller væske.

2.11

Ansvar for skade ved forurening af en hvilken som helst art.

2.12

Ansvar for skade, der er forvoldt ved forsikringstagers, ejers, førers eller brugers forsæt
eller grove uagtsomhed.

2.13

Ansvar for skade, der er forvoldt af forsikringstager, ejer, fører eller bruger i spirituseller narkotikapåvirket tilstand.

2.14

Kontraktsansvar, herunder - men ikke begrænset til - ansvar, som følger af skade, der er
forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke
præsenteres rettidigt.

2.15

Ansvar, som følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et
videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler.
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3

Forsikringssummer

Forsikringen dækker maksimalt med de summer, der til enhver tid gælder for flyvning med mindre
droner i Danmark. Vi indeksregulerer* ikke summerne (2017: 750.000 SDR* pr. skade).
3.1

Forsikringssummen* er den højeste grænse for Alm. Brands forpligtigelse til at erstatte tab
og omkostninger ved enhver skade.

Udover erstatning til skadelidte dækker forsikringen omkostninger i forbindelse med
erstatningssagen og eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selvom det betyder, at
forsikringssummen overskrides.
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260 Dronekasko

For Dronekasko gælder Fællesbestemmelser under afsnit 10 og indholdet i dette afsnit.

1

Hvad omfatter forsikringen?

Forsikringen omfatter følgende:
1.1

Droner med det registreringsnummer, der er nævnt i policen.

1.2

Fastmonteret tilbehør, som kun bruges i forbindelse med den forsikrede drone.
Eftermonteret tilbehør, dog maksimalt med 20.000 kr. pr. skade.

2

Hvilke skader dækker forsikringen?

Forsikringen dækker alle skader, der er sket under dronens benyttelse til luftfart, herunder skade
ved nedstyrtning og sammenstød, bortset fra følgende:
2.1

Skade, der kun opstår i mekaniske, elektriske eller elektroniske dele.

2.2

Skade, der sker på dronen eller dele af den under og i forbindelse med bearbejdning eller
behandling.

2.3

Skade, der skyldes slitage, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, overbelastning,
fejlbehandling eller fejltilslutning.

2.4

Skade, der er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til
købeloven.

2.5

Skade, der kun består i fejl og/eller tab af software.

2.6

Skade på eller tab af data.

2.7

Skade, der består af svigt eller fejl i skærme, f.eks. pixelfejl eller lignende.

2.8

Skade som følge af cyberhændelser.

2.9

Udgifter til justering/ændring eller service.

2.10

Skade, der er en følge af vejrets påvirkning f.eks. tæring og rust.

2.11

Forringelse af dronens værdi som følge af alder og brug, herunder slitage og kosmetiske
skader.

Derudover dækker forsikringen ikke de skader, der er nævnt herunder, når forsikringstageren,
dennes ansatte, dennes ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn eller den selvstændige bruger
eller ejer er fører. Ved anden fører end de nævnte er forsikringstageren dækket, medmindre han var
vidende om forhold, der er nævnt i punkterne 2.12-2.14, eller at hans ukendskab hertil skyldes grov
uagtsomhed.
2.12

Skade, der er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed.

2.13

Skade, der opstod, mens dronen blev fløjet af en person, der var påvirket af alkohol,
narkotika, medicin eller lignende.

2.14

Skade, der opstod, mens dronen blev fløjet af en person, der ikke havde gyldigt dronetegn
eller -bevis til flyvningen. Se forsikringsaftalelovens § 51.

Er skaden sket som følge af forhold, der er nævnt i punkterne 2.12-2.14, bortfalder
forsikringsdækning også til de personer, hvis interesse denne forsikring ellers måtte omfatte, jf.
forsikringsaftaleloven § 54, stk. 1., f.eks. panthaver.
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3

Hvordan beregner vi erstatningen?

Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede* i samme økonomiske situation, som umiddelbart før
skaden skete.
Vi kan enten erstatte udgiften til at få dronen repareret, erstatte skaden med et kontantbeløb eller
genanskaffe tilsvarende udstyr.
Vi kan forlange dokumentation for det rejste krav. Findes dokumentationen ikke, fastsætter vi
beløbet efter et skøn.
Forsikringen dækker ikke skader af kosmetisk art.
Forsikringen dækker ikke driftsomkostninger i forbindelse med dronen, f.eks. omkostninger til
finansiering.
3.1

3.2

Reparation
3.1.1

Ved reparation skal dronen sættes i samme stand som før skaden.
Vi har ret til at vælge reparatør.

3.1.2

Forsikringen dækker ikke ekstraudgifter i forbindelse med reparation uden for
normal arbejdstid. Ligesom forsikringen ikke dækker en eventuel forringelse af
dronens handelsværdi efter en reparation.

3.1.3

Kosmetiske forskelle på dronen mellem erstattede og ubeskadigede dele efter
reparation er ikke dækket.

3.1.4

Ved reparation betaler vi den fulde reparationsudgift. Erstatningen kan dog ikke
overstige dronens nyværdi med fradrag for alder i henhold til tabellen, der er
nævnt i punkt 3.2 (kontanterstatning).

Kontanterstatning
Vi fastsætter erstatningen efter nedenstående tabel.
Erstatningen fastsættes på grundlag af genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for
en tilsvarende ny drone. Er genanskaffelse af en tilsvarende drone praktisk umulig,
fastsætter vi genanskaffelsesprisen med udgangspunkt i, hvad det koster at genanskaffe en
ny drone, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med.
Alder
Procent af genafskaffelsesprisen som ny
0-2 år......................................................................................... 100 %
2-3 år.......................................................................................... 75 %
3-4 år.......................................................................................... 50 %
4-5 år.......................................................................................... 30 %
5 år og derover ........................................................................... 10 %

3.3

Genlevering
Vi kan vælge at genlevere en ny drone, der svarer til den beskadigede.
Kan vi ikke skaffe en identisk drone, kan vi vælge at levere en tilsvarende ny drone, dvs. en
drone, som i al væsentlighed svarer til den beskadigede.
Ønsker sikrede ikke, at vi genanskaffer en ny drone, udbetaler vi kontanterstatning, der
svarer til den pris, vi skal betale for dronen hos den leverandør, vi har anvist.
Ved genlevering tilfalder den skaderamte drone os.
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Ordforklaring Droneforsikring
Denne ordforklaring er ikke en del af dine betingelser. I tilfælde af en skade er det altid
betingelserne, der gælder. Ordforklaringen er en nærmere forklaring af nogle af de ord, som du
møder i betingelserne.

Besigtige
Besigtige betyder, at vi kommer ud og ser på det forsikrede.
Forbruger
Person, der indgår aftale om en ydelse med en erhvervsdrivende, hvor ydelsen hovedsagelig er
bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for personen.
Forfald
Forfald er den første dag i en ny betalingsperiode på din forsikring. Betalingsdagen vil typisk ligge
kort tid efter forfald.
Forsikringssum
Forsikringssum er et udtryk for det maksimale beløb, som du kan få udbetalt fra forsikringen, hvis
du har en skade.
Forsikringstager
Forsikringstager er den person, som forsikringen er oprettet til. Forsikringstager er også den
person, som har ret til at ændre og opsige forsikringen.
Hovedforfald
Hovedforfald er den dag, hvor en ny forsikringsperiode begynder.
Indeksregulering
En indeksregulering betyder, at vi én gang om året regulerer din pris, sum eller selvrisiko efter et af
Danmarks statistiks indeks. I dine betingelser kan du se, hvilket indeks der gælder for din
forsikring.
Punitive damage
Erstatning, der ikke skyldes en økonomisk skade, men alene skal betales som straf for at være
ansvarlig.
Regres
Regres betyder, at vi kan kræve erstatningsbeløbet helt eller delvist tilbage fra den, der har forvoldt
en skade, hvis vi har udbetalt erstatning for skaden.
Selvrisiko
Selvrisikoen er den økonomiske risiko, som du selv skal bære, når der sker en skade. Dvs. den del af
skaden, der ikke er dækket af forsikringen.
SDR
Forkortelse for 'Special Drawing Rights'. Valuta skabt af Den Internationale Valutafond (IMF). I
juni 2017 svarede 1 SDR til ca. 9,25 kr.
Sikrede
Den sikrede er den, der har ret til forsikringsydelsen. Den sikrede vil oftest være identisk med
ejeren af dronen.
Skadelidte
En skadelidt er den person, som skaden går ud over.
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Fortrydelsesret
Efter forsikringsaftalelovens § 34i har du som forbruger ret til at fortryde dit køb af private
forsikringer.

Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen er 14 dage - ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30
dage.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået besked om, at aftalen er indgået.
Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du på skrift (f.eks. på papir eller som
mail) har fået oplysning om fortrydelsesretten.
Hvis du f.eks. har fået besked om, at aftalen er indgået mandag den 1. og også har fået oplysning om
fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15. Hvis oplysningerne først er givet senere,
f.eks. onsdag den 3., er fortrydelsesfristen onsdag den 17. Ved aftale om livsforsikring og individuel
pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der f.eks. er givet besked om, at aftalen er
indgået mandag den 1., og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med
onsdag den 31.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller
nytårsaftensdag, kan du vente til efterfølgende hverdag.

Hvordan fortryder du?
Inden fortrydelsesfristens udløb skal du skriftligt - pr. brev eller mail - give os besked om, at du har
fortrudt aftalen. Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at
fortrydelsen er sket rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.
Du kan give os besked om din fortrydelse på følgende måder:
Brev:

Alm. Brand Forsikring A/S
Midtermolen 7
2100 København Ø

Mail:

almbrand@almbrand.dk

Online: almbrand.dk/fortrydelse
Fortrydelsesblanketten kan hentes på almbrand.dk/fortrydelse.

Hvis du fortryder?
Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for
forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til
du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen.
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