Police

Side: 1 (10)

Ansvar
Grønlands Selvstyre
Departement for Boliger og Infrastruktur
Postboks 909
GL-3900 Nuuk
Grønland

Udskriftsdato
8. december 2021

Police nr.
LP0000049130-12

CVR-nr.
A/S213775
DUNS-nr.
586133225

Policeperiode
1. januar 2022 - 31. december 2022

Fornyelsesdato
1. januar 2023

Kunde nr.
LC0021024826

Forsikringstager: Grønlands Selvstyre
Sikrede:
Samtlige enheder under Grønlands Selvstyre, herunder departementer, institutioner og nettostyrede virksomheder samt
enhver der med sikrede anvender droner ejet af sikrede.

Risikoens art:
Forsikringen dækker alle sikredes aktiviteter, herunder men ikke begrænset til brug af droner til inspektioner samt
dokumentation i felten.

Forsikringens dækningsomfang:
Policen yder udelukkende erhvervsansvarsdækning for sikredes brug af droner.
Der er ingen dækning for produktansvar.

Tilmelding af droner
Det er en forudsætning for dækning af de enkelte droner, at de er blevet tilmeldt dækningen og der er fremsendt
relevante specifikationer for den enkelte drone.
Tilmelding af nye droner skal ske til If hvert halve år, så henholdsvis pr. hovedforfald d. 1. januar og d. 1. juli. Nye droner er
automatisk meddækket fra købsdato og 6 måneder frem, hvor dækningen på policen omfatter de nye droner også selvom
de endnu ikke er indberettet til If. Der er ingen dækning på policen for droner, som sikrede har haft i mere end 6 måneder
og som ikke er indberettet til If.
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Geografisk område:
Grønland og Danmark.

If Skadeforsikring,
filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige
Adresse: Stamholmen 159, DK-2650 Hvidovre, Denmark
Office: Stamholmen 159, Hvidovre
Reg. no.: 24203212

www.if.dk
Telefon: +45 70 12 12 22
E-mail: fornavn.efternavn@if.dk

Registreret hjemsted: Stockholm
FI org.nr.: 516401-8102
Moms nr.: DK24203212
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Præmie:
DKK 900 pr. drone.
Depositumpræmien fastsættes på baggrund af antal dækkede droner ved policeperiodens start og reguleres efter
policensperiodens ophør.
Pr. 10. juli 2018 er policens aggregate forhøjet med en tillægspræmie på DKK 11.000 i årlig præmie, der tillægges præmien
for dronerne
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Minimumspræmie:
Årlig minimumspræmie DKK 21.000. gældende pr. 10. juli 2018
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Policeoversigt
Erhvervsansvar

Følgende betingelser gælder
55-05:1
IS1:2

Erhvervs- og produkt ansvarsforsikring
Internationale sanktioner
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Ved spørgsmål kontakt venligst:
Marsh A/S
Tlf.: +45 45959595
E-mail: marsh.denmark@marsh.com
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Erhvervsansvar
Erhvervsansvarsforsikring i forbindelse med brug af droner
Periode: 1. januar 2022 - 31. december 2022
Dækningsprincip/erstatningsprincip: Claims Made
Retroaktivdato: 3. juli 2017
Geografisk område: Se nedenstående

Forsikringssum
Agg. er hævet pr. 10. juli 2018
Selvrisiko

Pr. skade

Maksimalt for
policeperioden

DKK

7.500.000

25.000.000

Valuta

Pr. skade

DKK

5.000
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Pr. skade

Valuta
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3-årig tegningsperiode
Denne forsikring er tegnet for en 3-årig tegningsperiode, dog med gensidig mulighed for at opsige forsikringen med tre
måneders varsel til hovedforfald (første gang 01.01.2022).
Såfremt forsikringstageren opsiger forsikringen tidligere end 01.01.2024 bortfalder den for tegningsperioden afgivne
rabat på 10%, som således skal efterbetales for den forløbne periode.

Øvrige betingelser
Alle droner har en totalvægt på maks. 6 kg.
Policen kan kun opretholdes så længe, Grønlands Selvstyre er helkunde hos If Forsikring. Hvis Grønlands Selvstyre skulle
fravælge, at være selvforsikret på Erhvervs- og Produktansvar, så skal denne forsikring udtages via If Forsikring, og så vil
drone-dækningen blive en udvidelse på denne forsikring.
Droner forsikret under policen skal være ejet Grønlands Selvstyre herunder sikrede.
Med mindre andet fremgår af policen og de gældende betingelser, så ydes der dækning i henhold til regler og lovgivning
vedrørende flyvning med droner i Danmark og Grønland både i og udenfor bymæssigt område.

Præmieberegning og forsikringsanmeldelse
For policen betales en forskudspræmie på grundlag af antal droner.
Forsikringstageren forpligter sig til løbende at indberette nye droner med de aftalte oplysninger, jf. Droneoversigten, der
skal være omfattet af policen. Når forsikringsåret er gået laves en endelig opgørelse over antallet af droner, der er
indberettet i løbet af forsikringsåret.
Afmeldinger af droner meddeles samtidigt løbende.
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Er den regulerede præmie større end forskudspræmien, betales det overskydende beløb til Selskabet, er den regulerede
præmie mindre, tilbagebetaler Selskabet forskellen, jfr. dog policens bestemmelser om minimumspræmie.
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Droner – Remotely Piloted Aircraft System - RPAS – VLOS flyvning*
Uanset undtagelse omkring luftfartøjer omfatter policen anvendelse af Droner i form af Remotely Piloted Aircraft System
- RPAS under VLOS flyvning under følgende forudsætninger der alle skal være opfyldt for at der er dækning under
forsikringen:
- Startvægt på dronen må ikke overstige 20 kg. Inkl. evt. last/udstyr
- Dronen må ikke være jet drevet
- Dronen må ikke anvendes til andre formål end erhvervsmæssige formål
- Der skal forud for flyvningens påbegyndelse være indhentet enhver påkrævet tilladelse fra relevante myndigheder
- I det omfang det kræves skal certifikater/uddannelse i at operere dronen være erhvervet og holdt gyldigt i kraft.
Bemærk, at forsikringen udelukkende omfatter personskade og tingsskade som følge af anvendelse af droner i form af
Remotely Piloted Aircraft System - RPAS under VLOS flyvning og dækker således ikke et krav baseret på f.eks. krænkelse
af privatliv m.v.
Geografisk område: Hele verden excl. USA/Canada
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* VLOS, -flyvning: Visual Line Of Sight – Flyvning med ubemandet luftfartøj som skal gennemføres således at luftfartøjets
position og flyveretning konstant af operatøren/piloten kan observeres og bliver observeret visuelt uden kamera, kikkert
eller andre hjælpemidler, samt at luftfartøjet uden forsinkelse skal kunne manøvreres på en sådan måde, at kollision med
andre luftfartøjer i luften og personer og ejendom på jorden kan afværges. Med andre hjælpemidler menes der i dette
tilfælde ikke briller eller kontaktlinser som benyttes for korrektion af nedsat syn.
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Cyber event exclusion clause
This Policy does not cover any loss, damage, expense or liability arising out of a Cyber Event.
This exclusion applies to this Policy, including all endorsements except:
•
Bodily injury and/or Property damage including any direct consequential financial losses caused by the Insured´s
operation, completed operations or products.
•
Data protection liability cover specifically given elsewhere in the Policy.
Definitions for the purpose of this clause
Cyber Event
•
Any unauthorised Processing of Data by the Insured,
•
Any breach of laws and infringement of regulations pertaining to the maintenance, or protection of Data,
•
Any Network security failure in the Insured’s sphere.
Data includes, but is not limited to Personal data, facts, concepts and information, software or other coded instructions in
a formalized manner useable for communications, interpretation or Processing.
Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person; an identifiable natural
person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an
identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological,
genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
Processing means any operation or set of operations which is performed on Data or on sets of Data, whether or not by
automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval,
consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination,
restriction, erasure or destruction.
Insured’s sphere means any system or device leased, owned, operated, or lost by or which is made available or accessible
to the Insured for the purpose of Processing Data.
Network security failure means any non-physical and technological failure of computer system security or other
technological security measures leading to unauthorized access and/or theft of Data, loss of operational control of Data,
transmission of virus or malicious code and/or denial of service. Any damage to Data of a third party by the Insured is not
a Cyber event if there is not any Network security failure involved. For the avoidance of doubt damage to Data means any
loss, destruction or corruption of Data.
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Property damage means physical loss, destruction of or damage to tangible property. For the avoidance of doubt,
electronic Data is for the purpose of this clause not considered as tangible property.
Bodily injury means a disability, disease, illness or death.
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Terrorisme/Krig - Generel undtagelse
Krig eller terrorhandling
Denne forsikring dækker ikke skade og/eller tab, hvis årsag eller omfang står i direkte eller indirekte forbindelse med
krig, krigslignende forhold, revolution, oprør, borgerlige uroligheder eller terrorhandlinger, eller lignende alvorlige
forstyrrelser af den offentlige orden.
Definition af terrorhandling
Med terrorhandling menes en retsstridig skadevoldende handling rettet mod almenheden - f.eks. en voldshandling eller
farlig spredning af biologiske eller kemiske substanser - som fremstår som værende udført med den hensigt at udøve
indflydelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for at sprede frygt.
Dækningsundtagelser som følge af gyldige sanktioner
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Uanset evt. modstående aftale kan denne forsikring aldrig give dækning for krav eller skade eller nogen anden form for
ydelse eller fordel for sikrede eller andre, i det omfang en sådan dækning vil kunne udsætte forsikringsgiver for nogen
som helst sanktion, forbud eller anden retsfølge besluttet af Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsfølger
besluttet af den Europæiske Union eller af Norge eller United States of America.

If Skadeforsikring,
filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige
Adresse: Stamholmen 159, DK-2650 Hvidovre, Denmark
Office: Stamholmen 159, Hvidovre
Reg. no.: 24203212

www.if.dk
Telefon: +45 70 12 12 22
E-mail: fornavn.efternavn@if.dk

Registreret hjemsted: Stockholm
FI org.nr.: 516401-8102
Moms nr.: DK24203212

Police

Side: 9 (10)

Ansvar
Forsikrin
orsikrings
gsttager
Grønlands Selvstyre

Udskrif
dskrifttsda
sdatto
8. december 2021

Polic
olicee nr
nr..
LP0000049130-12

Forsikringsmægler
Forsikringen er tegnet på grundlag af oplysninger afgivet af forsikringstagers forsikringsmægler. Oplysninger afgivet af
forsikringstagers forsikringsmægler er sidestillet med oplysninger afgivet af forsikringstager selv, og er dermed bindende
for denne jf. lovgivningens regler.
Tilsvarende gælder at oplysninger til forsikringsmægleren fra forsikringsgiver sidestilles med oplysninger givet til
fuldmagtsgiver og til eller fra medforsikrede.
Forsikringspræmierne er beregnet ud fra den risiko- og omkostningsvurdering, som Forsikringsgiver har lagt til grund i
den konkrete sag.
Ved præmiefastsættelsen er forudsat som afgørende betingelse, at fuldmagtsgiver har givet fuldmagt til og anvender
forsikringsmægler i overensstemmelse med forsikringsgivers Samarbejdsstandard for kunder, som har givet fuldmagt til
registreret forsikringsmægler.
Såfremt forudsætningen om at fuldmagtsgiver har givet fuldmagt til mæglerfirmaet nu eller på et senere tidspunkt - ikke
længere opfyldes er forsikringsgiver berettiget til uden varsel og med virkning fra datoen for forudsætningens
manglende opfyldelse at ændre præmien som følge heraf.
Forsikringspræmien for denne police inkluderer ikke provision eller andre ydelser til forsikringsmægleren.
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Vi behandler personoplysninger I overensstemmelse med gældende databeskyttelses- og forsikringslovgivning. Yderligere
information om behandling af personoplysninger findes på: https://www.if.dk/haandtering-af-personoplysninger
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Oplysninger om forsikringsgiver
Medmindre andet oplyses, er forsikringsgiver:
If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige
CVR-nr. 24203212,
Stamholmen 159, 2650 Hvidovre
Svensk organisationsnummer 516401-8102
www.if.dk
If yder ikke rådgivning som nævnt i § 15, stk. 1 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsformidlere.
Hvis du ønsker at klage over beslutninger truffet af If Skadeforsikring, kan du klage til:
Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 1572 København V Danmark Tlf. +45 33 15 89 00
www.ankeforsikring.dk
Ankenævnet for Forsikring (”Nævnet”) behandler kun erhvervsmæssige tvister, hvis Nævnet finder, at disse ikke
væsentligt adskiller sig fra private tvister. En klage til Nævnet skal indgives på en særlig blanket, som du kan hente direkte
hos Nævnet. En klagebehandling vil forudsætte betaling af et mindre gebyr, som vil blive refunderet, hvis klageren får
medhold i sin klage eller hvis klagen afvises.
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Hos If modtager ansatte, som efter danske regler distribuerer forsikringer, enten fast løn eller en kombination af fast løn
og variabel løn.
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