
	
	

	
	

	



	 	 	W.R.	Berkley	Gruppen	
	

•  W.	R.	Berkley	Gruppen	ble	etablert	i	1967	i	USA	av	nåværende	styreleder	William	
R.	Berkley	

•  Bru@o	premieinntekter	i	overkant	av	NOK	50	mrd.		

•  7	000	ansa@e	totalt	–	200	ansa@e	I	Europe	

•  God	soliditet:	A+		rated	av	S&P	og	A.M.	Best	og	A2	rated	av	Moody’s	

•  Kun	A	ratede	reassurandører	deltar	på	gruppens	kontrakter	

•  Består	av	53	selskaper	som	opererer	i	nisjemarkeder	

•  Representert	i	USA,	Canada,	England,	Irland,	Norge,	Spania,	Australia,	Uruguay,	
ArgenWna,	Brasil,	Tyskland	og	Hong	Kong	

	



W.R.	Berkley	Insurance	Norway		
	

•  Nisjeselskap	

•  Godkjent	av	det	norske	FinansWlsynet	
	
•  Totalt	omsetning	2014	NOK	430	mill.		

•  32	ansa@e	fordelt	på	to	kontorer	i	Oslo	og	Stockholm	
	
•  Erfarne	underwritere	med	inngående	kompetanse	og	kjennskap	Wl	markedet	
	
•  Distribusjon	direkte	eller	gjennom	meglere/rådgivere	

•  Fokus	på	service	og	Wlstedeværelse	

	



Non-Marine/Næringsliv 	 	Marine	

-	Tingskade	 	 	 	 	-	Kyst	
	
-	Ansvar 	 	 	 	-	Offshore	
	
-	Motor 	 	 	 	-	Fiskeri	

	 	 		
-	Person 	 	 	 	-	Yachts	
	
-	Transport 	 	 	 	 	 	 		

	

	



AviaHon/LuJfart 	 		

-  Fixed	Wing		 	 		
-  Rotor	Wing		
-  Ultralight 		
-  Modellfly	
-  Seilfly	
-  RPAS	
-  Verksted 	 		
-  Flyplasser 	 	 	 	 	 		

	

	



	
	

Skade	
•  Lokal	takstmann/lokal	kompetanse		

•  Intern	juridisk	kompetanse	
	
•  Te@	oppfølging	fra	Claims	i	London	

	-	jevnlige	ruWnemessige	oppfølgingsmøter	
							 	-	daglig	telefon-	og	mailkontakt		
	

	



1.   OBLIGATORISK KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING 
 

FORSIKRINGEN GJELDER: 
- 
- 

Medlemmer av NLF/Modellflyseksjonen 
Elev som flyr under kontroll av godkjent instruktør 

1.1. Fartsområde 

Forsikringen gjelder ansvarsskader oppstått under privat flyging i Europa,  
men utvides til å gjelder i hele verden dersom medlemmet deltar i  
konkurranser i regi av FAI. 

1.2. Dekningsomfang 

a)  Frivillig ansvarsforsikring for modellfly <20 kg i hht  
Skadeserstatningsloven 

b)  Lovpliktig ansvarsforsikring for modellfly fom 20 – tom 150 kg i hht AV  
141500 NO – Ansvarsforsikring for ubemannede luftfartøy 

c)  Bedriftsansvar og Stevneansvar i hht Skadeserstatningsloven 



1.3. Forsikringssum i hht 1.2 ovenfor 

a)  SDR 750.000 per skadetilfelle uoppdelt på person- og tingskade 

b)  SDR 750.000 per skadetilfelle uoppdelt på person- og tingskade 

c)  NOK 10.000.000 per skadetilfelle 

1.4. Egenandeler 

For pkt a) og b) er det ingen egenandel for medlemmer med gyldig  
flygebevis, for øvrig: NOK 5.000 per skadetilfelle 
 
For pkt c): NOK 5.000 per skadetilfelle 
 
Det skal kun trekkes èn egenandel per skadetilfelle 

1.   OBLIGATORISK KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING 
 

FORSIKRINGEN GJELDER: (fortsatt fra forrige side) 



2.  FRIVILLIG KASKOFORSIKRING AV MODELLFLY MED TILBEHØR  
UNDER TRANSPORT ELLER UNDER LAGRING 

FORSIKRINGEN GJELDER: 
Medlemmer av NLF/Modellflyseksjonen I hht vedheftede spesialvilkår for 
«Årsforsikring av modellfly m/tilbehør under transport eller under lagring i Norge» 

 
 

1.  Egenandel 
 

Egenanel under transport med egen bil samt tyveri fra bil uten FG-godkjent  
alarm: NOK 2.500 per skadetilfelle 

 
For øvrig er det ingen egenandel 



3.  ANSVARSFORSIKRING FOR UAS 
 

FORSIKRINGEN GJELDER: 
Privatpersoner/enkeltmannsforetak som er medlem av NLF tilsluttet Modellflyklubb  
med operasjon hvor det er krav til  Driftstillatelse av Luftfartstilsynet 

3.1. Fartsområde 

Forsikringen gjelder ansvarsskader oppstått under privat flyging Norge, men  
kan utvides til å gjelde i Europa etter nærmere avtale. 

 
 
3.2  Dekningsomfang 
 

Lovpliktig ansvarsforsikring for UAS/RPAS < 12 kg i hht WRB AV 14150 NO –  
Ansvarsforsikring for Ubemannede Luftfartøy 

3.3. Forsikringssum 

SDR 750.000 per skadetilfelle uoppdelt på person- og tingskade 



Årsforsikring av modellfly m/tilbehør under 
transport  eller under lagring 

1.  Vilkår under transport 
Forsikringen gjelder under lokaltransport i Norge 

Forsikringen gjelder mot transportmidlets uhell samt Innbruddstyveri fra låst 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. 



2. 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 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. 

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. 

Tyveriet/hærverk skal umiddelbart meldes til politiet. 


