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Kösd meg drónbiztosításodat nálunk! A Generali MyDrone nemcsak a drón által okozott károk esetén segít, hanem annak üzemeltetésével kapcsolatos jogi érdeksérelmek esetén is
melletted vagyunk: kifizetjük a jogi eljárások költségét és az ügyvédi díjat is.
• Segítünk, ha pilóta nélküli légijárműved miatt megsérül valaki, vagy dologi kárt okoz, és téged terhel üzembentartóként kártérítési felelősség.
• Ha a drón üzemeltetésével kapcsolatban jogi érdeksérelem ér, kifizetjük helyetted az ügyvédi díjat és a jogi eljárás költségeit a következő jogi eljárásokban: kártérítési eljárás,
szabálysértési eljárás, és büntetőeljárás.
• Választhatsz, hogy biztosításod csak Magyarországra legyen érvényes vagy az egész Unió területére.
• Ha aggódsz egy nagyobb károkozás miatt, a biztosítási összegek megduplázását is kérheted szerződéskötéskor (pótdíj ellenében).

KINEK KELL MEGKÖTNI A DRÓNBIZTOSTÁST?
A játék drónok kivételével valamennyi pilóta nélküli légijármű üzembentartójának rendelkeznie kell kötelező felelősségbiztosítással. Fontos: a kötelező felelősségbiztosítás kötvényszámát meg kell adnod a kötelező hatósági nyilvántartásba vételéhez, a Mydronespace applikáció használatához és az eseti légtér igényléséhez is.

IGÉNYEID SZERINT AZ ALÁBBI CSOMAGOK KÖZÜL VÁLASZTHATSZ
A jármű maximális
felszállótömege (MTOM)
A jármű üzemben tartója és a
repülési művelet jellege

0,01–4,00 kg

4,01–19,99 kg

Magánszemély üzembentartó
által üzemeltetett pilóta nélküli
légijármű, kizárólag szabadidős
célú UAS műveletekre

Magánszemély vagy jogi
személy üzembentartó által
üzemeltetett pilóta nélküli
légijármű, szabadidős célú
és gazdasági célú UAS
műveletekre

Magánszemély üzembentartó
által üzemeltett pilóta nélküli
légijármű, kizárólag szabadidős
célú UAS műveletekre

Magánszemély vagy jogi
személy üzembentartó által
üzemeltetett pilóta nélküli
légijármű, szabadidős célú
és gazdasági célú UAS
műveletekre

3 MFt/kár és 6 MFt/év

3 MFt/kár és 6 MFt/év

5 MFt/kár és 10 MFt/év

5 MFt/kár és 10 MFt/év

5%, min. 50.000 Ft

5%, min. 50.000 Ft

5%, min. 50.000 Ft

5%, min. 50.000 Ft

Biztosítási összeg

1 MFt/kár és 2 MFt/év

1 MFt/kár és 2 MFt/év

1 MFt/kár és 2 MFt/év

1 MFt/kár és 2 MFt/év

Óvadék összege

5 MFt/kár/év

5 MFt/kár/év

5 MFt/kár/év

5 MFt/kár/év

Önrész káronként

nincs

nincs

nincs

nincs

Kötelező felelősségbiztosítás
Biztosítási összeg
Önrész mértéke káronként
Jogvédelmi biztosítás
Büntető- és szabálysértési
jogvédelem
Sértett és tanú jogvédelme
Kártérítési jogvédelem

FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSEDET?

Üdvözlettel:
a biztosításközvetítőd

tositas

ronbiz
ali.hu/d

Bővebb információért kérlek, hívj a következő telefonszámon:

gener

Tájékoztatunk, hogy a jelen kiadványt a korábbi, gazdasági reklámcélú megkeresésekhez adott önkéntes hozzájárulásodra tekintettel juttattuk el Hozzád. Amennyiben a jövőben nem kívánsz gazdasági reklámcélú megkereséseket fogadni, úgy az ilyen megkereséseket bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen az alábbi címeken, illetve a Generali Biztosító Zrt. bármelyik ügyfélszolgálatán neved, születési dátumod és
kötvényszámod megadásával megtilthatod: 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 találsz további információkat.

