Flygansvarsförsäkring för drönare
Om du flyger drönare inom din verksamhet måste du ha
tillstånd från Transportstyrelsen. För att få tillstånd krävs
att du har en flygansvarsförsäkring vilket Gefvert kan
förmedla i samarbete med försäkringsbolaget Svedea.
För att teckna försäkring krävs att du har ett tillståndsnummer från Transportstyrelsen. Om du inte redan har
det kan Transportstyrelsen meddela ett preliminärt tillståndsnummer under förutsättning att du kompletterar
med försäkringen senare.
Svedea kan även hjälpa till om du behöver annan
geografisk omfattning än Sverige.
Tänk på att det utöver Transportstyrelsens tillstånd
även kan behövas andra tillstånd. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida: www.transportstyrelsen.se/dronare
Premie
Årspremien varierar beroende på vilken av Transportstyrelsens tillståndskategorier din drönare hamnar i.
• Kategori 1A (upp till 1,5 kg) årspremie 1 500 kr
• Kategori 1B (1,5–7 kg) årspremie 1 800 kr
• Kategori 2 (över 7 kg) årspremie 2 200 kr
Som ensam pilot kan man ha flera drönare i samma
kategori och fortfarande bara betala en årspremie men
är det två piloter med två drönare eller flera så betalar
man för två premier.
Försäkringsbelopp
750 000 Särskilda Dragningsrätter (SDR), vilket motsvarar drygt 7 500 000 SEK.

Självrisk
Personskada 0 kr
Egendomsskada 1 000 kr
Vad är en flygansvarsförsäkring?
Flygansvarsförsäkringens omfattning uppfyller minimikraven i Transportstyrelsen regelverk för kommersiell
verksamhet med drönare. Försäkringen gäller, med vissa
undantag, för skadeståndsskyldighet enligt Lag angående ansvarighet för skada i följd av luftfart. Om någon
ställer ett krav mot dig i enlighet med nämnda lag kan
Svedea hjälpa dig med att:
• Utreda din skadeståndsskyldighet
• Förhandla med motparten
• Föra din talan och betala eventuella rättegångskostnader
• Betala eventuellt utdömt skadestånd till motparten
Förmedling och ansökan
Gefvert förmedlar endast Svedeas Flygansvarsförsäkring för drönare. Vi kommer därför att skicka vidare din
ansökningsblankett till Svedea som sedan återkommer
direkt till dig.
Försäkra din kamera i luften
Om du använder en kamera som hänger fritt från din
drönare kan vi på Gefvert försäkra din kamera i luften
under arbete. Vi kan i dagsläget inte försäkra själva drönaren eller kameror som placeras i drönare mot skador.
Kontakta Gefverts kundservice för mer information
08-440 54 40 · kundservice@gefvert.se · www.gefvert.se
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