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Az Ön cége használ drónokat, vagy tervezi azok vásárlását? Ha igen, akkor az Ön cégének pilóta nélküli légijárművek felelősségbiztosítására van szüksége. 
Megszületett az egységes európai uniós szabályozás a pilóta nélküli légijárművek üzemeltetésére, amely alapján a hazai szabályozás is változott.

MIRE ÉRDEMES FIGYELNI A JÖVŐBEN DRÓNOK ÜZEMELTETÉSE SORÁN?
– a 250 g maximális felszállási tömeget elérő drón üzemeltetése esetén az üzembentartónak rendelkeznie kell kötelező felelősségbiztosítással; 
– a pilóta nélküli játék légijármű kivételével minden drónt nyilvántartásba kell vetetni a légiközlekedési hatóságnál (UAS nyilvántartás);
– az üzembentartóknak is regisztrálniuk kell magukat a légiközlekedési hatóságnál (UAS üzembentartói nyilvántartás); 
– a távoli pilótáknak a repülési művelethez igazodó képzést és vizsgát kell tenniük és az így szerzett kompetenciatanúsítvánnyal kell igazolni képesítésüket;
– repülési műveletek végrehajtása során használni kell a Mydronespace mobilalkalmazást, lakott területek feletti repülések előtt pedig eseti légteret kell igényelni;
– speciális és engedélyköteles kategóriákba tartozó repülési műveletek esetén további feltételek teljesítése (kockázatelemzés, bejelentés), illetve műveleti engedély megszerzése

szükséges.

FONTOS: az üzembentartó nyilvántartásba vételéhez meg kell adni a kötelező felelősségbiztosítás kötvényszámát, a Mydronespace applikáció használata során pedig 
nyilatkozni kell a felelősségbiztosítás meglétéről.

GENERALI MYDRONE PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK FELELŐSSÉG- ÉS JOGVÉDELMI BIZTOSÍTÁSA

A Generali MyDrone több mint egy felelősségbiztosítás! Biztosításunk nem csak a drón által okozott károk esetén segít, hanem annak üzemeltetésével kapcsolatos jogi érdeksérelmek 
esetén is kifizetjük a jogi eljárások költségét és az ügyvédi díjat is.

• Kártérítést fizetünk, ha a drón miatt megsérül valaki, vagy a drón dologi kárt okoz, és a céget terheli üzembentartóként a kártérítési felelősség.
• Ha a drón üzemeltetésével kapcsolatban jogi érdeksérelem éri a céget, kifizetjük az ügyvédi díjat és a jogi eljárás költségeit a következő jogi eljárásokban: 

– kártérítési eljárás, 
– szabálysértési eljárás, 
– és büntetőeljárás.

• Választhat, hogy a biztosítás csak Magyarországra legyen érvényes vagy az egész Európai Unió területére.
• A biztosítási összegek megduplázása is kérhető a szerződéskötéskor, pótdíj ellenében.
• Az üzembentartó akár 15 drónt is biztosíthat egy szerződésben.
• Összeadódó kedvezményeink révén akár 39% kedvezmény is elérhető: 

– 15% e-kommunikációs kedvezmény, 
– 4% kedvezmény éves díjfizetés esetén, 
– 10% kedvezmény, ha több drón kerül biztosításra, 
– 10% többszerződéses kedvezmény. 

FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT?

Bővebb információért kérjük, hívja biztosításközvetítőjét a következő telefonszámon:

Üdvözlettel:
    az Ön biztosításközvetítője

Tájékoztatunk, hogy a jelen kiadványt a korábbi, gazdasági reklámcélú megkeresésekhez adott önkéntes hozzájárulására tekintettel juttattuk el. Amennyiben a jövőben nem kíván gazdasági reklámcélú megke-
reséseket fogadni, úgy az ilyen megkereséseket bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen az alábbi címeken, illetve a Generali Biztosító Zrt. bármelyik ügyfélszolgálatán neve, születési dátuma és kötvényszáma 
megadásával megtilthatja: generali.hu@generali.com elektronikus levelezési címen, vagy postai küldeményként a Generali Biztosító Zrt., 7602 Pécs, Pf. 888. címén. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és a 
jogérvényesítési lehetőségekről a generali.hu weboldalon található Adatkezelési tájékoztató VII-X. pontjaiban találhatók további információk.

generali.hu/dronbiztositas
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