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Trygghetsavtale - Bakkekasko av modellfly m/tilbehør inkl. transport

1.

Bakkekaskoforsikring

Forsikringen omfatter tap eller skade på modellfly, helikopter, droner samt relevant utstyr og verktøy når det
befinner seg på marken og ikke omfattes av begrepene flyging eller taksing slik disse begrepene er definert i
vilkårene. *)
Forsikringen omfatter ikke:
Kamera, campingutstyr etc.
Skade som utelukkende skyldes temperaturpåvirkning, nedbør, væte eller fuktighet.
Slitasje, korrosjon, materialfeil samt gradvis nedbrytende forandring og mangelfullt vedlikehold.
Skade på datasystemer og programvare som følge av datahacking og virusangrep.
2.

Vilkår under transport

Forsikringen gjelder under transport i Norge.
Forsikringen gjelder mot transportmiddelets uhell, samt innbrudds tyveri fra låst og lukket bil.
Forsikringen dekker ikke utstyr som ligger synlig i bil.
For teknisk/elektrisk/elektronisk-utstyr gjelder følgende særskilte begrensning i dekningen:
Forsikringen dekker kun påviselige skader direkte påført under transporten. Tap som skyldes at utstyret ikke
fungerer slik det gjorde forut for transporten, men hvor utstyret ikke er påført noen påviselig ytre fysisk skade,
dekkes ikke.
3.

Vilkår under lagring

Forsikringen dekker:


Brann

Med brann forstås ild som er kommet løs.
Selskapet svarer ikke for skade på gjenstander som med hensikt er utsatt for påvirkning av varme.


Lynnedslag

Med lynnedslag menes at gjenstanden enten direkte er truffet av lynet, eller at lynet har slått
ned mindre enn 200 meter fra den skadede gjenstand og fulgt en leder til gjenstanden.
Stedet hvor lynet slo ned skal være tydelig merket av lynnedslaget.


Plutselig og uforutsett utstrømming av væske eller gass fra bygningsrørledning med tilknyttet utstyr
ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
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Selskapet svarer ikke for skade ved:
- vann fra takrenne, utvendig nedløp, drensrør, utett forbindelse mellom tak og
taksluk og innvendig nedløp, eller fra vannbasseng med tilhørende ledninger.
- sopp, kondens eller råte uansett årsak.
- tap av væske eller gass.


Overvann som har trengt inn i bygning direkte fra terrenget ved ekstraordinær
nedbør/snøsmelting.



Innbruddstyveri og hærverk i forbindelse med ulovlig inntrengning i bygning eller
rom i bygning.

*) Definisjoner
"FLYGING" betyr fra det tidspunktet modellen beveger seg fremover, når det letter eller prøver å lette, mens
det er i luften og inntil det har avsluttet landingsforløpet. En rotormodell anses for å være under flyvning når
rotorene beveger seg på grunn av maskinkraft, den drivkraften denne genererer, eller autorotasjon.
"TAKSING" betyr at modellen beveger seg av egen kraft, men uten å være under flyging som definert
ovenfor. Taksing anses ikke for å opphøre selv om modellen midlertidig står stille.
4.

Erstatningsoppgjør

Tyveriet/hærverk skal umiddelbart meldes til politiet.
Utstyr som er mindre enn 3 år, erstattes i hht faktura.
Utstyr som er eldre enn 3 år, erstattes med maksimalt 50 % av utstyrets verdi.
Ved erstatning for totalskade overføres eiendomsretten over utstyret til selskapet, hvis det ikke har
gitt skriftlig avkall på slik rett.
Selskapet har etter eget valg rett til å erstatte delskader ved reparasjon eller utskifting av skadede deler, eller
til å utbetale et kontant beløp.
Forsikringen dekker ikke skade som meldes senere enn 3 måneder etter at forsikringen har opphørt.

