Konference DronEdge 13.9.2022
RENOMIA, a. s. –
pojištění dronů a leteckých rizik
František Jíra – ředitel pobočky České Budějovice
Hana Kulhová – vedoucí oddělení pojištění leteckých rizik

13. září 2022
Vždy ve Vašem zájmu.

Největší pojišťovací makléř v ČR i v regionu CEE

Služby nabízíme
kdekoli na světě

Rodinná firma se
silnými hodnotami

70 000

Regionální leader:
Nabízíme
své služby
firemních
klientů
celosvětově

75 000

zlikvidovaných škod
ročně

V ČR tým 1 500
profesionálů
Více než

30
oborových
specializací

Globální partner RENOMIA

Tržby

Více než

5,7 mld USD

32 000

S organickou
mírou růstu

zaměstnanců po celém
světě

5,8 %
4. největší

Regionální leader:
Nabízíme své služby
celosvětově

pojišťovací
makléř
na světě

Přes

710+
kanceláří ve více
než 150 zemích

Pilíře našeho úspěchu
Tým RENOMIA

Služby

Zkušenost

Víme, že RENOMIA je tak
dobrá, jak dobří lidé v ní
pracují, a proto si svých
kolegů vážíme a podporujeme
jejich rozvoj.

Skvělá služba a hájení zájmů
klientů je vždy klíčem našeho
úspěchu.

Díky naší velikosti, zkušenosti
a mezinárodnímu rozsahu
poskytujeme unikátní
a inovativní řešení, ať jde
o náš přístup, specializované
služby či online řešení.

To dokládá i náš slogan:
„Vždy ve Vašem zájmu.“

Jsme rodinná firma
s dlouhodobými hodnotami.
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Pojištění dronů
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Možnosti pojištění dronů:
Na volném pojistném trhu
Allianz pojišťovna a.s.
➢

Pojištění odpovědnosti za škodu
z provozu letadla

Komentář k pojistnému krytí

- havarijní pojištění nenabízí
- možnost sjednání pojištění odpovědnosti
za škodu z provozu i pro vlastnoručně
vyrobené drony či speciálně vyvinuté drony
- nabízí různé varianty limitů pojistného
plnění pro územní rozsah ČR/SR i pro
územní rozsah Evropa
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Možnosti pojištění dronů:
Na volném pojistném trhu
ČSOB pojišťovna a.s.
➢

Pojištění odpovědnosti za škodu
z provozu letadla

➢

Havarijní pojištění

Komentář k pojistnému krytí
- nelze sjednat samostatné havarijní
pojištění
- havarijní pojištění lze sjednat do 2 let stáří
dronu, a až do 4 let, pokud již byl u
pojistitele pojištěn
- územní rozsah ČR/SR, Evropa nebo Svět
(s výjimkou vyloučených lokalit)
- možnost sjednat „flotilové“ pojištění pro
více dronů v jedné smlouvě
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Možnosti pojištění dronů:
S RENOMIA Exklusivním produktem pojištění dronů
ČSOB
◼

Odpovědnost z provozu letadla

Do 20 kg maximální vzletové hmotnosti (MTOW) vč. výbavy v podvěsu
Limit pojistného plnění od 1 000 000 Kč až po 750 000 SDR/cca 24 mil. Kč (od 31.12.2020 povinná registrace všech dronů na
Úřadu civilního letectví – platí pro drony nad 250 g a pro drony, které mají záznamové zařízení)

- Územní rozsah: ČR/SR, Evropa nebo Svět

(s výjimkou vyloučených lokalit); pro územní rozsah Evropa a Svět je možné zvolit pouze limit

pojistného plnění ve výši 750.000 SDR/cca 24 mil. Kč

◼

Havarijní pojištění

Maximální pojistná hodnota do 1 500 000 Kč (vč. zahrnutí integrovaného podvěsu)
- možnost sjednání havarijního pojištění pouze pro drony do stáří 2 let od jejich koupě, a až do 4 let, pokud již byl u pojistitele pojištěn
- s pojistnou hodnotou nad 50 000 Kč – nutné doložení fotodokumentace dronu
- možnost zvolit spoluúčast 10, 20 nebo 30 %

7

Možnosti pojištění dronů:
S RENOMIA Exklusivními produkty pojištění dronů
Komentář k pojistnému krytí
Kategorie „vrtulník (koptéra)“ nebo „letoun“ (okřídlená bezpilotní letadla).
Držitel/vlastník PO/FO se sídlem/bydlištěm na území ČR nebo SR.
Bezpilotní letadla:
- užívané ke komerčním účelům
- užívané pouze k hobby, sportovním/rekreačním účelům
Územní krytí ČR/SR, Evropa, celý Svět s výjimkou vyloučených lokalit.
Během provozu letadla – pro případ náhlého poškození, zničení nebo pohřešování způsobené jakoukoliv nahodilou
škodní událostí, která není pojistnými podmínkami vyloučení – tzv. allriskové krytí.
Mimo provoz letadla – pro případ poškození, zničení nebo pohřešování způsobené živelními pojistnými nebezpečími,
krádeží vloupáním, loupeží, při přepravě jako nákladu dopravními prostředky.
Spoluúčast dle volby pojistníka (minimálně 10 % z pojistného plnění, variantně 20 % nebo 30 %).

Pojištění se nevztahuje na škodné události, které vznikly při letech na soutěžích, letech testovacích,
letech s pozměněnou konstrukcí.
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Možnosti pojištění dronů:
S RENOMIA s výhradním agentem pro pojištění dronů
COVERDRONE

➢

Odpovědnost za škodu z provozu

letadla
➢

Havarijní pojištění
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Možnosti pojištění dronů:
S RENOMIA s výhradním agentem pro pojištění dronů
Komentář k pojistnému krytí
- možnost pojištění flotily dronů
- možnost sjednání pojištění pro speciální akce – např. pojištění světelné dron show

- pojištění odpovědnosti z provozu sjednáváno dle nařízení EU č. 785/2004
- územní rozsah – celý svět (s výjimkou vyloučených lokalit)
- samostatné havarijní pojištění nenabízejí
- pojistná dokumentace pouze v anglickém jazyce
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Vzorové kalkulace pojistného – drony do 10 kg MTOW
RENOMIA Exkluzivní produkt ČSOB

Parametry – vzor. kalkulace 1

Parametry – vzor. kalkulace 2

Parametry – vzor. kalkulace 3

- pojištění odpovědnosti z provozu
- havarijní pojištění, 10% SÚ
- hodnota dronu 30.000 Kč
- územní rozsah ČR/SR
- limit pojistného plnění 1.000.000 Kč
=> roční pojistné 3.625 Kč

- pojištění odpovědnosti z provozu
- havarijní pojištění, 10% SÚ
- hodnota dronu 30.000 Kč
- územní rozsah ČR/SR
- limit pojistného plnění 750.000 SDR
=> roční pojistné 8.755 Kč

- pojištění odpovědnosti z provozu
- územní rozsah Evropa
- limit pojistného plnění 750.000 SDR
=> roční pojistné 8.030 Kč

Pouze odpovědnost z provozu =>
roční pojistné 1.100 Kč

Pouze odpovědnost z provozu =>
roční pojistné 6.500 Kč

- územní rozsah Svět
=> roční pojistné 9.200 Kč
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Vzorové kalkulace pojistného – drony 10 – 20 kg MTOW
RENOMIA Exkluzivní produkt ČSOB

Parametry – vzor. kalkulace 4

Parametry – vzor. kalkulace 5

Parametry – vzor. kalkulace 6

- pojištění odpovědnosti z provozu
- havarijní pojištění, 10% SÚ
- hodnota dronu 30.000 Kč
- územní rozsah ČR/SR
- limit pojistného plnění 1.000.000 Kč
=> roční pojistné 4.005 Kč

- pojištění odpovědnosti z provozu
- havarijní pojištění, 10% SÚ
- hodnota dronu 30.000 Kč
- územní rozsah ČR/SR
- limit pojistného plnění 750.000 SDR
=> roční pojistné 10.978 Kč

- pojištění odpovědnosti z provozu
- územní rozsah Evropa
- limit pojistného plnění 750.000 SDR
=> roční pojistné 10.400 Kč

Pouze odpovědnost z provozu =>
roční pojistné 1.500 Kč

Pouze odpovědnost z provozu =>
roční pojistné 8.840 Kč

- územní rozsah Svět
=> roční pojistné 12.500 Kč
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Pojištění leteckých rizik
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Cílové skupiny
◼ Aerolinie
◼ Všeobecné letectví (General Aviation) (provozovatelé letadel proudových (jets), vrtulových,
helikoptér, ultralehkých letadel (UL)) – flotily, jednotlivá letadla

◼ Výrobci (letadla, helikoptéry, letecké díly/komponenty; letecký catering)
◼ Provozovatelé/vlastníci letišť a hangárů
◼ Poskytovatelé servisu/údržby letadel/motorů/náhradních dílů; plnění paliva do letadel

◼ Letecké školy
◼ Vírníky (gyrocopter)
◼ UAV (drony)
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Rozsah pojistného krytí
Základní letecké pojistné produkty pro
letadla/náhradní díly

Další letecké pojistné produkty
◼

Pojištění leteckých motorů

◼

All-risks havarijní pojištění letadel/náhradních dílů

◼

Pojištění finančních ztrát následkem neužívání letadel

◼

Odpovědnost z provozu letadel

◼

Připojištění válečných a souvisejících rizik v rámci havarijního

◼
◼

Odpovědnost provozovatele/vlastníka letiště
Odpovědnost provozovatele řízení letového provozu/navigační
věže

◼
◼

Plnění paliva do letadel
Odpovědnost vlastníka/provozovatele letištního areálu,
odpovědnost za výrobek, servis/údržbu, odpovědnost
z hangárování

◼

Pojištění pro letecký personál (piloti/palubní personál):

pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu z provozu letadel

◼

◼

Úrazové pojištění

◼

Ztráta licence leteckého personálu

◼

Odpovědnost pilota

Pojištění UAV (dronů)
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Kontakty

František Jíra
ředitel pobočky České Budějovice

Hana Kulhová
vedoucí oddělení
pojištění leteckých rizik

E: frantisek.jira@renomia.cz
T: +420 777 225 969

E: hana.kulhova@renomia.cz
T: +420 602 530 491

www.renomia.cz
info@renomia.cz
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28 let
hájíme zájmy klientů, přinášíme nadstandardní služby a řešení, rozvíjíme se,
modernizujeme a pomáháme potřebným.
Jako mezinárodní rodinná firma se stejně chceme chovat i nadále.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
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