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P&V Groep lanceert verzekering voor professioneel
gebruik van drones
Brussel, 2 mei 2016 – De P&V Groep biedt via zijn merken P&V en VIVIUM een verzekering
aan voor het gebruik van zwaardere en professionele drones.
Vorige week (persbericht van 22 april) kondigde de P&V Groep aan dat het recreatieve
gebruik van kleine drones (minder dan 1 kilo), zoals voorzien in de recente regelgeving,
gratis mee werd opgenomen in de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (familiale).
Maar drones zijn niet enkel geliefd als speelgoed. Ook het professionele gebruik neemt
zienderogen toe. Denk aan de reportagemaker die een drone gebruikt voor panoramische
beelden of de expert die met de hulp van een drone de schade in een moeilijk toegankelijk
gebied in kaart brengt.
Om hieraan tegemoet te komen, breidt de P&V Groep zijn aanbod uit met een unieke en
innoverende oplossing binnen de verzekeringen ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ en
‘Machinebreuk’.
Naast verzekering voor recreatief gebruik nu ook een voor professioneel gebruik
Deze verzekering biedt een oplossing voor het recreatieve gebruik van grotere drones
(tussen 1 en 5 kilo) maar ook voor het professionele/ commerciële gebruik van drones tot 5
kilo. Met het K.B. van 15 april 2016 heeft de wetgever de aansprakelijkheidsverzekering voor
het gebruik van deze drones verplicht gemaakt, en dit vanaf 25 april 2016.
De voordelen van de drones-waarborg






De P&V Groep biedt voor de activiteiten van de verzekerde een volledige dekking aan
door een combinatie van de verzekeringen ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ en
‘Machinebreuk’, aangevuld met de nieuwe waarborg drones, waarin zowel de
aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan derden door het gebruik van de
drone, als de schade aan de drone zelf verzekerd zullen zijn. Een volledige dekking dus
bij één verzekeraar.
De dekking geldt ook voor de draagbare bedieningsconsole en het aangehechte foto- of
videotoestel.
Bovendien is de drone ook verzekerd tegen diefstal.
Het gebruik van de drone is niet enkel verzekerd in open lucht, maar ook binnen een
gebouw.

App houdt de drones buiten verboden zones
Het onderschrijven van deze verzekering houdt ook het gebruik in van een specifieke
applicatie die de bestuurder helpt om op een veilige manier vluchten te plannen en uit te
voeren. Zo zorgt deze app er onder meer voor dat de drone buiten verboden “no drone”zones blijft.
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De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep
biedt verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via
verschillende merken en distributiekanalen.
• De producten en diensten van P&V worden verdeeld via een netwerk van exclusieve
agenten.
• De verzekeringsoplossingen van VIVIUM worden aangeboden via onafhankelijke
verzekeringsmakelaars.
• De dienst Institutionele Klanten heeft een intern commercieel team dat rechtstreeks
werkt met klanten uit de publieke en non-profitsector. Deze dienst biedt oplossingen
aan onder de merken P&V en VIVIUM.
• ARCES ten slotte biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle
distributiekanalen in de P&V Groep.
www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be

