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Baloise Insurance

Droneverzekering Federatieleden

Belgische verzekeringsonderneming met code 0096
Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften.
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw makelaar en raadpleeg de Algemene
Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.baloise.be/algemenevoorwaarden.

Welk soort verzekering is dit?
Droneverzekering is een verzekering, bestemd voor bedrijven en zelfstandigen die lid zijn van de federatie, die betaalt voor
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden door het gebruik van drones. Optioneel kan ook de materiële
schade aan uw drones worden verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Wat is verzekerd?

Basiswaarborg schade aan derden
(Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid)
✓ buitencontractuele burgerrechtelijke
aansprakelijkheid;
✓ contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid,
voor zover zij voortvloeit uit een feit dat op
zichzelf aanleiding kan geven tot de
buitencontractuele burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de verzekerde;
✓ lichamelijke en materiële schade vermengd;
✓ immateriële gevolgschade;
✓ schade aan derden door geleend personeel;
✓ schade aan derden door leerling-piloot in
opleiding;
✓ lawaai- en burenhinder na een ongeval.
✓ dekking hacking;
✓ milieuverontreiniging tot maximaal
1.000.000 EUR.
Optionele waarborg materiële schade (Casco):
✓ alle risico’s: wij verzekeren de verzekerde
toestellen tegen elke toevallige en plotselinge
materiële schade en diefstal behalve de
specifieke uitsluitingen vermeld in de Algemene
en Bijzondere Voorwaarden;
✓ equipment en toebehoren zijn meeverzekerd
zowel vastgemaakt aan de drone als los van de
drone;
✓ dekking voor vluchten uitgevoerd door leerlingpiloot in opleiding;
✓ dekking verlies beeldmateriaal met een
maximum van 25.000 EUR;
✓ dekking natuurrampen met een maximum van
250.000 EUR.

Stocknummer



Specifiek bij de waarborg schade aan derden
(Burgerrechtelijke
Aansprakelijkheid):
zuiver
immateriële
schade,
immateriële
nietgevolgschade

Voor beide waarborgen, de schade:


door opzet of grove schuld;



als gevolg van het uitvoeren van een vlucht zonder
de
nodige
vergunningen
of
licenties,
bevoegdheden, technische kennis, menselijke of
materiële middelen;



als gevolg van het uitvoeren van een vlucht boven
verboden zones zoals gevangenissen, nucleaire
installaties, …;



veroorzaakt tijdens of door het vervoer van
goederen of personen, het afwerpen van
voorwerpen of het sproeien tijdens de vlucht;



veroorzaakt tijdens/door een inbreuk op de
toepasselijke regelgeving inzake privacy;



als gevolg van normale slijtage.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

De verzekerde bedragen zijn beperkt per
verzekerd schadegeval en per verzekeringsjaar.
U kiest zelf het verzekerde bedrag voor beide
waarborgen. Voor sommige uitbreidingen gelden
aparte verzekerde bedragen.

!

U betaalt zelf een deel van de verzekerde schade
in de waarborgen Burgerrechtelijke
Aansprakelijkheid en Casco. Dat is de franchise.

Waar ben ik gedekt?
✓

Basiswaarborg schade aan derden (Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid): Europese Unie

✓

Optionele waarborg materiële schade (Casco): Vlucht en opslag wereldwijd. Transport, laden en lossen in de
Europese Unie

Wat zijn mijn verplichtingen?
•

Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van
het risico nauwkeurig mee te delen.

•

U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico met zich
meebrengt nauwkeurig mee te delen.

•

U moet al het mogelijke doen om schade te voorkomen.

•

Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken.

•

Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de beschadigde goederen,
waardoor de oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden.

•

Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het
schadegeval bezorgen.

•

Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren.

Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste
premiebetaling is niet mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering vermelden wij in de Bijzondere Voorwaarden. De overeenkomst duurt een
jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen
per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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