
58
20

7

Hvis du ejer en drone, der vejer mere 
end 250 gram, skal du have en lovpligtig 
ansvarsforsikring til din drone. Hos 
OK kan du forsikre droner op til 25 kg. 
Vi dækker både ansvar og kasko med 
droneforsikringen. Vejer din drone under 
250 g betegnes det som en mikrodrone.

Dine fordele med OK Droneforsikring
Den dækker droner med en handelsværdi 
på indtil 100.000 kr. inklusiv 
eftermonteret udstyr (f.eks, et kamera, der 
ikke fulgte med dronen, da du købte den).
Det eftermonterede ekstraudstyr må have 
en værdi på maks. 20.000 kr. inklusiv 
montering, arbejdsløn og moms. 

Opstår der skader på dronen under 
transporten på vej til det sted, hvor du skal 
flyve med den, dækker forsikringen. 
Kaskoforsikringen dækker også, hvis din 
drone bliver stjålet.
Ansvarsforsikringen dækker eventuelle 
krav om erstatninger, hvis din drone 
kommer til at forvolde skader på personer 
eller ting. 

Har du en mikrodrone? 
Hvis din drone vejer mindre end 250 gram, 
så betegnes den som en mikrodrone. 
Har du en indboforsikring hos OK, så er 
der automatisk ansvarsforsikring på din 
mikrodrone.

OK Droneforsikring

OK er et 100 % danskejet 
energiselskab og Danmarks mest 
solgte benzinmærke. I samarbejde 
med GF Forsikring tilbyder vi 
også forsikringer til dig med et 
OK Benzinkort. Vi kalder det OK 
Forsikring. OK Forsikring tilbyder 
dig forsikringer til en god pris, hvor 
der ikke er gået på kompromis med 
hverken dækning, service eller 
rådgivning. Og så er vi til at tale med. 
Vi er nemlig ejet af vores kunder – og 
det forpligter – til at være der, hvor du 
er, når du har brug for os.

OK Forsikring
Jernbanevej 65
5210 Odense NV 

Tlf.: + 45 72 24 40 10 
Mail: ok@gfforsikring.dk 
www.ok.dk

OK tilbyder forsikringer i samarbejde med GF Forsikring A/S, 
som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden 
for skadesforsikringsselskaber.


