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Hvem kan tegne forsikringen?
1) Aftalen er gældende for alle helikoptere med stempelmotor(er) og standard luftdygtighedsbevis,
sålænge passagerkapaciteten ikke overstiger 5 passagerpladser (pilotsædet ikke medregnet).
2) Helikopterens understel skal være meder, og kaskoværdien må maximalt udgøre DKK 5.000.000.
3) Forsikringstageren skal have bopæl i Danmark.
4) Helikopteren skal have base i Danmark, der er dog ingen krav til registreringsland.
Hvad omfatter forsikringen?
5) Forsikringen omfatter privat- og forretningsflyvning, samt klubflyvning (herunder typeskoling og
duelighedscheck med instruktør eller kontrollant) i Europa.
6) Forsikringen kan dog udvides til at omfatte skoling til PPL (H) og CPL (H), dog ikke i kommercielt
øjemed.
7) Forsikringen kan tegnes med enten unavngivne piloter, eller maksimalt 8 navngivne piloter, med
enten timekrav til piloterne eller ej.
Hvad dækker forsikringen?
8) Forsikringen dækker som standard kasko og ansvar.
9) Forsikringen kan dog udvides til at omfatte en sædeulykkesdækning for piloten.
10) Kaskoforsikringen dækker skade på luftfartøjet som følge af pludselig fysisk påvirkning, enten ved
partiel- eller totalskade. Forsikringen dækker bl.a. også tyveri af luftfartøjet, eller dele heraf.
Der gøres ikke underforsikring gældende ved eventuelle kaskoskader, ligesom der heller ikke
foretages reduktion for gangtid for motor, magneter eller rotorblade.
11) Ansvarsforsikringen er lovpligtig og dækker, afhængig af luftfartøjets kapacitet, forsikringstagerens
ansvar overfor tredjemand og passagere. Dækningens størrelse og omfang er i henhold til
Luftfartsloven samt EU Forordning 785/2004 med de til enhver tid gældende ændringer.
Tredjemandsansvar dækker det ansvar som den forsikrede kan ifalde overfor tredjemand i
forbindelse med skade på tredjemands person eller ejendom, samt eventuelle udgifter til
oprydning eller fjernelse af vraggods.
Passageransvar dækker det ansvar som den forsikrede kan ifalde overfor en passager i forbindelse
med skade på passagerens person eller rejsegods, heriblandt beklædning og medbragte effekter.
12) Sædeulykkesforsikringen dækker pilotens person under flyvning såfremt han / hun udsættes for
en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Forsikringen dækker med op til DKK 200.000
ved enten død eller invaliditet.
Hvad koster forsikringen?
13) Kaskopræmien ved fuld flyverisiko beregnes individuelt af Forsikringsmæglerne på Roskilde
Lufthavn A/S.
Der kan vælges mellem en selvrisiko på 2,50% eller 5% af helikopterens kaskosum. Jo højere
selvrisiko, jo lavere kaskopræmie.
Kaskoraten ved stilstand udgør enten 1% af helikopterens forsikringssum (ved en selvrisiko på

2,50%), eller 0,70% (ved en selvrisiko på 5%). Stilstandsdækningen er dog betinget af en stilstandsperiode på minimum 120 sammenhængende dage.
14) Ansvarsforsikringens størrelse og præmie, fastsættes ud fra helikopterens maksimale startvægt og
antal passagerpladser.
Luftfartøjer med en maksimal startvægt på under 1.000 kg.
Antal passagerpladser
Dækningssum
Årlig præmie
0
EUR 2.000.000
DKK 4.500
1
EUR 2.500.000
DKK 6.300
2
EUR 3.000.000
DKK 7.500
3
EUR 3.500.000
DKK 8.100
Luftfartøjer med en maksimal startvægt på under 2.700 kg.
Antal passagerpladser
Dækningssum
Årlig præmie
0
EUR 4.000.000
DKK 6.000
1
EUR 4.500.000
DKK 7.800
2
EUR 5.000.000
DKK 9.000
3
EUR 5.500.000
DKK 9.600
4
EUR 5.500.000
DKK 10.100
5
EUR 6.000.000
DKK 10.600
15) Der er ingen selvrisiko ved ansvarsskader.
16) Præmien for pilotens sædeulykkesdækning udgør DKK 500 årligt.
17) Alle præmier betales helårligt.
Værd at vide om aftalen
18) Forsikringen tegnes på vegne af W.R. Berkleys Lloyd’s Syndikat 1967.
19) Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn og W.R. Berkley Insurance NUF forbeholder sig retten
til enhver tid at afvise, at tegne forsikringen.
20) W.R. Berkley Insurance NUFs forsikringsbetingelser WRB AV 14100 DK og 14300 DK er gældende.
21) Denne aftale er indgået mellem Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn og W.R. Berkley
Insurance NUF, og forsikringerne kan udelukkende tegnes igennem Forsikringsmæglerne på
Roskilde Lufthavn, som oppebærer 15% i honorar fra hver tegnet forsikring.
22) Præmien bliver ikke pålagt hverken administrations- eller opkrævningsgebyrer. Til gengæld sendes
alle forsikrings- og opkrævningsdokumenter udelukkende elektronisk via e-mail.
23) Der er ingen bonusordning tilknyttet aftalen, og derfor ingen bonustab ved skader.
Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn A/S
Lufthavnsvej 46
4000 Roskilde
Telefon: 70 20 19 27
E-mail: maegler@simons1.dk

Hold dig orienteret på vores hjemmeside www.simons1.dk

